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Szanowni Państwo, 

Polska Chemia stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, wymagań regulacyjnych i panujących 
trendów konsumenckich.  Aby przemysł chemiczny mógł zachować konkurencyjność i moż-
liwy był jego stały rozwój, muszą być podejmowane działania o charakterze innowacyjnym. 

Ta innowacyjność, a więc działania o charakterze badawczo-rozwojowym, wpisały się 
w strategie i działania wielu podmiotów branży chemicznej. Należy podkreślić, iż kluczowym 
aspektem jest współpraca biznesu i nauki. Żaden pomysł czy cudowne innowacyjne rozwią-
zanie nie ujrzy światła dziennego, jeśli branża się nim nie zainteresuje – i odwrotnie – sama 
strategia rozwoju technologii/produktu nie zostanie zrealizowana bez odpowiedniego wkładu 
merytorycznego. W związku z tym Polska Izba Przemysłu Chemicznego już po raz drugi 
stworzyła pole do wzajemnej wymiany doświadczeń, zaprezentowania potrzeb, możliwości, 
przedyskutowania nurtujących tematów w ramach Konferencji Naukowo-Technicznej „Inno-
wacje w Przemyśle Chemicznym”. Jednym z rezultatów wydarzenia, dedykowanego zarówno 
środowisku naukowemu jak i branżowemu, jest niniejsza monografia, która zawiera unikatowe 
publikacje z zakresu innowacji produktowych, procesowych i technologicznych, jak i prezen-
tuje interesujące rozwiązania w ramach wsparcia działalności podstawowej przedsiębiorstw. 

Życzę Państwu udanej lektury!

dr inż. Anna Zalewska 
Senior Ekspert 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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MODYFIKACJA PLASTYFIKOWANEGO 
POLI(CHLORKU WINYLU) 

ŚRODKIEM SPIENIAJĄCYM

Weronika Janik 

Agata Krasuska 

Anna Pietruszka 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

WPROWADZENIE 

Poli(chlorek winylu) od lat znajduje się w czołówce tworzyw sztucznych pod względem ich zużycia na świe-
cie. Duże zainteresowanie, a także dążenie do bardziej wydajnych i ekonomicznych metod przetwórstwa 
powoduje konieczność poszukiwania nowych dodatków, które pozytywnie wpływałyby na wydajność 
przetwórstwa i właściwości fizykochemiczne tworzywa [1–3]. PVC znalazł szerokie zastosowanie w prze-
myśle kablowym. Modyfikacja powłoki kabla środkiem spieniającym dotyczy wytworzenia porowatej 
powłoki, której cechą jest m.in. zmniejszona gęstość, która niesie za sobą pozytywny aspekt ekonomiczny. 
W związku z powyższym przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie procesu wytłaczania 
plastyfikowanego poli(chlorku winylu), wytłaczania porującego oraz właściwości porowatego poli(chlorku 
winylu). Sprawdzono wpływ modyfikacji plastyfikowanego poli(chlorku winylu) środkiem spieniającym 
na właściwości przetwórcze i fizyko-chemiczne otrzymanego tworzywa. Przygotowano szereg próbek 
różniących się zawartością poroforu i warunkami wytłaczania.

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mieszalnika periodycznego oraz wytłaczarki jednoślima-
kowej. Na podstawie wyników uzyskanych z wykorzystaniem mieszalnika periodycznego sporządzono 
krzywe zależności momentu obrotowego, temperatury oraz energii od czasu. Wykorzystując wytłaczarkę 
jednoślimakową wyznaczono zależność efektu Barusa od szybkości wytłaczania. 

W trakcie realizacji pracy wykonano szereg badań właściwości fizyko-chemicznych otrzymanego two-
rzywa, m.in. gęstości, twardości, odporności na obniżone temperatury oraz właściwości wytrzymałościo-
wych przy rozciąganiu. Ponadto dokonano oceny struktury przy użyciu mikroskopu cyfrowego.

Środki spieniające w przetwórstwie plastyfikowanego PVC
Środki spieniające (porofory, środki porotwórcze) to substancje, które pod wpływem wzro-
stu temperatury rozkładają się na produkty gazowe. W zależności od mechanizmu rozkładu  
i powstających produktów wyróżniamy porofory fizyczne i chemiczne [4]. Poprzez wprowadzenie do 
tworzywa środka spieniającego (poroforu chemicznego lub fizycznego) uzyskuje się porowatą strukturę 
tworzywa, która skutkuje odmiennymi właściwościami przetwórczymi i użytkowymi. Wybór środka spie-
niającego zależny jest od matrycy polimerowej, metody przetwórstwa, rodzaju i ilości gazu powstającego 
w wyniku rozkładu poroforu, a także od jego mechanizmu działania [5, 6]. 

Porofory fizyczne to substancje, które pod wpływem temperatury zmieniają jedynie swój stan skupie-
nia z ciekłego lub stałego na gazowy. Cechują się one stosunkowo niską ceną i brakiem reaktywności 
chemicznej. Poroforem fizycznym może być ciecz (nieorganiczna lub organiczna, np. woda) lub gaz 
rozpuszczony pod ciśnieniem w tworzywie (np. dwutlenek węgla, azot) [7, 8]. Porofory fizyczne z reguły 
obniżają lepkość mieszaniny. Rozpuszczalność wydzielającego się gazu w modyfikowanym tworzywie jest 
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zależna od ciśnienia i temperatury. Spadek ciśnienia skutkuje niższą rozpuszczalnością gazu, w wyniku 
czego dochodzi do separacji faz i tworzenia się komórek gazowych. Najważniejszym zastosowaniem 
gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem w tworzywie jest wytwarzanie produktów spienionych podczas 
formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych. W przypadku środków porotwórczych będących 
w postaci stałej lub płynnej zaleca się ich stosowanie w ilości od 1 do 15%, w zależności od ich docelowego 
przeznaczenia [9]. 

Porofory chemiczne to z kolei substancje, które w wyniku działania temperatury rozkładają się na pro-
dukty gazowe i tworzą strukturę porowatą w matrycy polimerowej. Zdecydowana większość poroforów 
chemicznych to ciecze o charakterze egzotermicznym [10]. 

W pracy [11] opisano badania strukturalne oraz wyznaczono właściwości fizyko-chemiczne próbek 
litych i porowatych z zastosowaniem polietylenu dużej gęstości HDPE i poroforami o różnym charakterze 
rozkładu. Stwierdzono, że proces obejmujący powstawanie oraz rozrost porów jest zależny nie tylko od 
typu polimeru i zastosowanego środka porującego, ale także od warunków przetwórstwa. Zauważono, że 
korzystniejsze właściwości mechaniczne wykazywały próbki, których struktura cechowała się drobnymi 
i równomiernie rozłożonymi porami. Palutkiewicz i inni [12] stwierdzili, że właściwości wytrzymałościowe 
dla próbek porowatych uzyskanych przez wytłaczanie są dużo gorsze niż w przypadku wtryskiwania. Spo-
wodowane jest to znacznie większymi wymiarami porów powstałymi w procesie wytłaczania. Demir i inni 
[13] zbadali wpływ ilości różnych napełniaczy na spienianie poli(chlorku winylu). Stwierdzono, że zarówno 
rodzaj napełniacza jak i jego ilość wpływa na proces porowania tworzywa. 

Mikrosfery Expancel MB
Expancel MB to polimerowe kapsułki wypełnione gazem z grupy węglowodorów, takich jak izobutan, 
izopentan wymieszane z nośnikiem EVA. Jest to porofor fizyczny o endotermicznym charakterze rozkładu. 
Pod wpływem określonej temperatury kapsułka topi się, a wydzielający się gaz tworzy mikroporowatą 
strukturę tworzywa. Tym samym otrzymuje się wytłoczynę, cechującą się m.in. mniejszą gęstością i mniej-
szą masą. Expancel 930 MB 120 przetwarza się w temperaturze od 140 do 200°C [14]. 

Ahmad [15] w swojej pracy przeprowadził modyfikacje poli(chlorku winylu) poroforami Expancel cechu-
jącymi się różną wielkością mikrosfer. Stwierdzono, że zastosowanie środka spieniającego tworzącego 
większe pory skutkuje lepszymi właściwościami tłumiącymi. Z kolei właściwości wytrzymałościowe były 
znacznie lepsze w przypadku kompozytów o mniejszych wielkościach mikrosfer. Wpływ mikrosfer Expancel 
MB zbadano również w pracy Tor-Świątek [16]. Zauważono, że dodatek mikrosfer do poli(chlorku winylu) 
powoduje zmianę połysku i barwy tworzywa. Stwierdzono, że wartość modułu sprężystości maleje wraz 
ze wzrostem ilości mikrosfer. Dodatek środka spieniającego spowodował również pogorszenie właściwości 
wytrzymałościowych.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Surowce
Poli(chlorek winylu), produkt firmy Anvil o nazwie handlowej Polanvil S-70; plastyfikator, produkt firmy 
Deza o nazwie handlowej DINP; wypełniacz kredowy, produkt firmy Krakchem S.A. o nazwie handlowej 
CACOLIN 70; stabilizator wapniowo-cynkowy, produkt firmy Shandong Polymer Additives Co. o nazwie 
handlowej Ca-Zn stabilizer CS-50; środek spieniający o temperaturze przetwórstwa wynoszącej 140÷200°C, 
produkt firmy AkzoNobel o nazwie handlowej Expancel 930 MB 120. 

Aparatura
Mieszanki typu dry-blend przygotowano w mieszalniku Duplex-Kneter HKD-T0,6. Otrzymane mieszanki 
wytłoczono z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej o stosunku długości ślimaka do jego średnicy 
L/D=25, a uzyskany granulat plastyfikowanego poli(chlorku winylu) wytłoczono wraz z poroforem z uży-
ciem tej samej wytłaczarki.
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Badania wstępne wykonano przy użyciu mieszalnika periodycznego firmy Haake Poly-Lab QC z opro-
gramowaniem PolySoft OS, wyposażonym w komorę Reomix 600 i rotory R600. Właściwości fizyko-
-chemiczne próbek zbadano z wykorzystaniem twardościomierza Shore’a typu A firmy Zwick, zestawu 
do oznaczania gęstości Mettler Toledo AG-204, maszyny wytrzymałościowej firmy Instron 4466, komory 
temperaturowej firmy VÖTSCH VT 4002 oraz plastometru firmy Zwick BMF-001. Analizę struktury mikro-
porowatej przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu cyfrowego Keyence serii VHX–900F dającego 
możliwość dokonywania pomiarów w trzech osiach oraz tworzenie obrazów 3D.

Metodyka badań
Badanie twardości w skali Shore’a przeprowadzono na podstawie normy PN-ISO 2439:2008. Badania 
gęstości uzyskanych tworzyw wykonano w oparciu o normę PN-EN ISO 1183-1 oraz PN-EN ISO 845:2010. 
Badania wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu wykonano na podstawie normy EN 
ISO 1798:2008. Badanie odporności na obniżone temperatury wykonano w oparciu o normę PN-ISO 
8570:2000. Warunki przeprowadzenia badania wskaźnika szybkości płynięcia ustalono na podstawie 
normy ASTM D1238-10.

Badania wstępne z wykorzystaniem mieszalnika periodycznego
Przy użyciu mieszalnika periodycznego przeprowadzono próby określenia wpływu dodatku poroforu na 
proces przetwórczy plastyfikowanego poli(chlorku winylu). Badanie przeprowadzono w zadanej tempera-
turze wynoszącej 160°C. Czynnikami zmiennymi była zawartość środka spieniającego (0; 0,5; 1,0 i 2,0% mas) 
oraz szybkość obrotowa rotorów (50, 100 i 150 obr./min). Masa próbek była równa 50 g. 

Po nagrzaniu komory mieszalnika periodycznego do ustalonej temperatury i uruchomieniu rotorów, 
wprowadzono określoną ilość mieszaniny plastyfikowanego poli(chlorku winylu) i poroforu. Proces mie-
szania prowadzono stosując najmniejszą z przyjętych szybkość obrotową rotorów. W trakcie mieszania 
rejestrowano zmianę momentu obrotowego, temperatury i energii od czasu. Proces mieszania prowadzo-
no przez 10 minut. Wszystkie czynności wykonano w ten sam sposób dla każdej z próbek.

Wytłaczanie
Przeprowadzono szereg prób mających na celu dobranie optymalnych warunków porowania plastyfikowa-
nego poli(chlorku winylu). Temperaturę poszczególnych stref grzejnych układu uplastyczniającego i głowicy 
wytłaczarskiej dobrano na podstawie danych literaturowych, zaleceń producenta poroforu oraz badań 
wstępnych. Profil temperaturowy wytłaczarki przedstawiono w tabeli 1, był on niezmienny dla każdej 
z próbek. 

 Proces wytłaczania rozpoczęto stosując najmniejszą z przyjętych szybkość obrotową ślimaka (50 obr./
min). Po ustabilizowaniu procesu przystępowano do pomiarów czynników badanych, tj. ciśnienia two-
rzywa na głowicy, masy i czasu wytłaczania odcinka pomiarowego wytłoczyny, natężenia prądu stałego 
pobieranego przez układ napędowy wytłaczarki oraz średnicy strumienia opuszczającego kanał głowicy. 
Następnie zwiększano prędkość obrotów ślimaka, czekano na ustabilizowanie się procesu i ponownie 
wykonywano pomiary. 

Tabela 1. Profil temperaturowy wytłaczarki. 

Strefa 1 150 ± 5oC

Strefa 2 160 ± 5oC

Strefa 3 170 ± 5oC

Strefa 4 170 ± 5oC

Głowica 125 ± 5oC
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Przygotowano dwanaście próbek różniących się ilością środka spieniającego i warunkami przetwór-
stwa. W tabeli 2 zestawiono skład mieszanek i warunki ich przetwórstwa. Próbki po schłodzeniu poddano 
badaniom.

Tabela 2. Wytłaczanie plastyfikowanego PVC.

Nazwa próbki
Zawartość środka spieniającego  

[m/m]
Obroty ślimaka  

[obr./min]

J2018/1 0

50J2018/2 0,5

J2018/3 1,0

J2018/4 0

100J2018/5 0,5

J2018/6 1,0

J2018/7 0

150J2018/8 0,5

J2018/9 1,0

J2018/10 2,0 50

J2018/11 2,0 100

J2018/12 2,0 150

DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ

Badania wstępne z wykorzystaniem mieszalnika periodycznego
Na wykresach (rys. 1, 2 i 3) przedstawiono zależność momentu obrotowego od czasu dla próbek o różnej 
zawartości poroforu wyznaczonych przy 50, 100 i 150 obr./min. Badanie przeprowadzono w temperaturze 
wynoszącej 160°C. 

Analizując krzywe obserwuje się początkowo wzrost wartości momentu obrotowego, który jest wyni-
kiem napełnienia komory mieszalnika periodycznego. Następnie zauważalny jest spadek wartości momen-
tu obrotowego, którego wartość jest zależna od badanej próbki. Wartość momentu obrotowego maleje 
ze względu na spadek lepkości mieszaniny. Za czas mieszania środka porującego ze stopionym polimerem 
przyjmuje się czas, w którym obserwowany jest ponowny wzrost momentu obrotowego do wartości stałej.

Porównując krzywe uzyskane dla próbek różniących się zawartością poroforu zauważa się, że wraz ze 
wzrostem ilości poroforu zmniejsza się lepkość układu. Większa zawartość poroforu w próbce prowadzi 
do spadku momentu obrotowego, co z kolei skutkuje mniejszymi siłami oporu w trakcie przetwórstwa 
tworzywa. 
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 Rys. 1. Moment obrotowy w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 50 obr./min. 

 

Rys. 2. Moment obrotowy w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 100 obr./min. 

 

Rys. 3. Moment obrotowy w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 150 obr./min. 
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Na rys. 4 przedstawiono logarytmiczną zależność maksymalnego momentu obrotowego od szybkości 
obrotowej rotorów dla próbek o różnej zawartości poroforu. Analizując te zależności zauważa się, nieza-
leżnie od szybkości obrotowej rotorów, niższą wartość maksymalnego momentu obrotowego dla próbek 
o większej zawartości poroforu. 
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Rys. 4. Logarytmiczna zależność maksymalnego momentu obrotowego od szybkości obrotowej 
rotorów.
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Rys. 5. Temperatura w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 50 obr./min.
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Na rys. 8, 9 i 10 przedstawiono zależność energii od czasu dla różnej zawartości poroforu przy 50, 100 
i 150 obr./min. Badanie przeprowadzono przy zadanej temperaturze wynoszącej 160°C. Wartość energii, 
wyrażona w kJ, to energia mechaniczna włożona przez mieszalnik periodyczny podczas procesu mieszania 
środka spieniającego z tworzywem. 

Analizując poszczególne krzywe obserwuje się, niezależnie od zadanych szybkości obrotowych 
rotorów, niższe zapotrzebowanie energii w przypadku próbek z wyższą zawartością poroforu. Jest to 
związane z wcześniejszymi wynikami uzyskanymi podczas tego badania (rys. 1, 2 i 3). Wraz ze wzrostem 
momentu obrotowego wzrasta ilość energii włożonej przez mieszalnik periodyczny celem przeprowa-
dzenia procesu mieszania. Znajomość zależności energii od czasu ma bardzo duże znaczenie praktyczne, 
ponieważ pozwala optymalizować układ pod kątem zużycia energii podczas jego przetwórstwa w skali 
przemysłowej.

Charakterystyka procesu wytłaczania 
W trakcie wytłaczania dokonano pomiarów ciśnienia tworzywa w głowicy, masy i czasu wytłaczania odcin-
ka pomiarowego, natężenia prądu stałego pobieranego przez układ napędowy wytłaczarki oraz średnicę 
strumienia opuszczającego kanał głowicy. Wykorzystując ww. czynniki wyznaczono masowe natężenie 
przepływu tworzywa (kg/h) oraz efekt Barusa zachodzący dla każdej z badanych próbek. Wyniki przed-
stawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Charakterystyka procesu wytłaczania. 

Nazwa próbki
Masowe natężenie 

przepływu  
[kg/h]

Efekt Barusa  
[%]

Ciśnienie spiętrzania 
[MPa]

J2018/1 25,5 101,9 3,33

J2018/2 28,2 107,4 3,87

J2018/3 28,1 109,0 4,14

J2018/4 23,7 112,0 3,25

J2018/5 60,8 103,4 4,28

J2018/6 55,1 110,8 4,44

J2018/7 56,4 115,9 4,38

J2018/8 44,2 117,4 4,07

J2018/9 93,3 105,3 4,02

J2018/10 93,6 111,9 3,36

J2018/11 71,3 116,3 4,17

J2018/12 69,6 121,9 4,00
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 Rys. 8. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 50 obr./min. 

 

Rys. 9. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 100 obr./min. 

 

Rys. 10. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 150 obr./min. 
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Rys. 8. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 50 obr./min.
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Rys. 10. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 150 obr./min. 
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Rys. 9. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 100 obr./min.
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Analizując poszczególne krzywe obserwuje się, niezależnie od zadanych szybkości obrotowych 
rotorów, niższe zapotrzebowanie energii w przypadku próbek z wyższą zawartością poroforu. Jest to 
związane z wcześniejszymi wynikami uzyskanymi podczas tego badania (rys. 1, 2 i 3). Wraz ze wzrostem 
momentu obrotowego wzrasta ilość energii włożonej przez mieszalnik periodyczny celem 
przeprowadzenia procesu mieszania. Znajomość zależności energii od czasu ma bardzo duże znaczenie 
praktyczne, ponieważ pozwala optymalizować układ pod kątem zużycia energii podczas jego 
przetwórstwa w skali przemysłowej. 
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Rys. 10. Energia w funkcji czasu dla różnej zawartości poroforu przy 150 obr./min.
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Na rys. 11 przedstawiono logarytmiczną zależność efektu Barusa od szybkości obrotowej ślimaka wytła-
czarki dla różnej zawartości poroforu. Efekt Barusa to zjawisko zwiększania się średnicy strumienia cieczy 
nienewtonowskiej przy wylocie z głowicy wytłaczarki. Wiadomym jest, że porofor wpływa na objętość 
wyrobu. Z tego też powodu wraz ze wzrostem ilości mikrosfer, zwiększa się efekt Barusa. Na efekt Barusa 
ma również wpływ szybkość obrotowa ślimaka. Im wyższa wartość szybkości obrotowej ślimaka, a tym 
samym im wyższa wartość szybkości ścinania, tym większy efekt Barusa.

II Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, Rzeszów, 13-14.11.2018 r. 

 

Charakterystyka procesu wytłaczania  

W trakcie wytłaczania dokonano pomiarów ciśnienia tworzywa w głowicy, masy i czasu 
wytłaczania odcinka pomiarowego, natężenia prądu stałego pobieranego przez układ napędowy 
wytłaczarki oraz średnicę strumienia opuszczającego kanał głowicy. Wykorzystując ww. czynniki 
wyznaczono masowe natężenie przepływu tworzywa !̇ (kg/h) oraz efekt Barusa zachodzący dla każdej 
z badanych próbek. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Charakterystyka procesu wytłaczania. 

Nazwa próbki 
Masowe natężenie 

przepływu  
[kg/h] 

Efekt Barusa  
[%] 

Ciśnienie 
spiętrzania [MPa] 

J2018/1 25,5 101,9 3,33 
J2018/2 28,2 107,4 3,87 
J2018/3 28,1 109,0 4,14 
J2018/4 23,7 112,0 3,25 
J2018/5 60,8 103,4 4,28 
J2018/6 55,1 110,8 4,44 
J2018/7 56,4 115,9 4,38 
J2018/8 44,2 117,4 4,07 
J2018/9 93,3 105,3 4,02 

J2018/10 93,6 111,9 3,36 
J2018/11 71,3 116,3 4,17 
J2018/12 69,6 121,9 4,00 
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wpływa na objętość wyrobu. Z tego też powodu wraz ze wzrostem ilości mikrosfer, zwiększa się efekt 
Barusa. Na efekt Barusa ma również wpływ szybkość obrotowa ślimaka. Im wyższa wartość szybkości 
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Rys. 11. Logarytmiczna zależność efektu Barusa od szybkości obrotowej ślimaka dla różnej 
zawartości poroforu.

Właściwości fizyko-chemiczne próbek
Zestawienie wyników badań właściwości fizyko-chemicznych przedstawiono w tabeli 4. Analizując 
poszczególne wartości zauważyć można, że wraz ze wzrostem zawartości środka porującego w próbce 
zmniejsza się jego twardość i gęstość. Obserwuje się wzrost twardości i gęstości wraz ze wzrostem szyb-
kości obrotowych ślimaka. 

Zauważyć można związek pomiędzy wskaźnikiem szybkości płynięcia uzyskanego tworzywa a zawar-
tością środka spieniającego w próbce. Obserwuje się, że zarówno ze wzrostem zawartości poroforu, jak i ze 
wzrostem szybkości obrotowej ślimaka, wskaźnik szybkości płynięcia rośnie. Wyniki pokazują, że tworzywo 
z poroforem charakteryzuje się odmiennymi niż tworzywo lite właściwościami reologicznymi. Wskaźnik 
szybkości płynięcia tworzywa z udziałem poroforu jest większy od wskaźnika tworzywa litego. Niestety, 
dodatek środka spieniającego wpływa negatywnie na właściwości wytrzymałościowe próbki. Spada zarów-
no wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu jak i odporność na obniżone temperatury.
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Tabela 4. Wyniki badań właściwości fizyko-chemicznych.

Nazwa 
próbki

Twardość 
[°ShA]

Gęstość  
[g/cm3]

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

[MPa]

Wydłużenie 
względne  

przy 
zerwaniu [%]

Odporność 
na obniżone 
temperatury

Wskaźnik 
szybkości 
płynięcia 

[g/10 minut]

J2018/1 92,00 1,380 12,0 160 pozytywny 6,45

J2018/2 91,00 1,170 7,91 130 negatywny 6,47

J2018/3 86,00 1,068 6,07 110 negatywny 7,23

J2018/4 91,70 1,356 11,8 158 pozytywny 6,75

J2018/5 84,33 0,986 6,58 130 negatywny 8,14

J2018/6 80,33 0,946 3,76 95 negatywny 9,20

J2018/7 92,33 1,379 11,6 153 pozytywny 6,86

J2018/8 81,67 0,956 6,69 140 negatywny 9,52

J2018/9 73,25 0,768 3,47 84 negatywny 9,91

J2018/10 76,67 0,740 3,74 100 negatywny 8,11

J2018/11 75,00 0,701 3,63 89 negatywny 9,99

J2018/12 70,67 0,657 2,87 78 negatywny 10,53

Analiza struktury mikroporowatej 
Uzyskane w procesie wytłaczania próbki poddano badaniom przy użyciu mikroskopu cyfrowego firmy 
Keyence. Dokonano oceny struktury mikroporowatej oraz określono średnicę uzyskanych mikroporów. 
Wszystkie wytłoczyny charakteryzują się porowatym rdzeniem i litą warstwą zewnętrzną. Na rys. 12 przed-
stawiono zdjęcia mikroskopowe próbek zawierających różną ilość poroforu, wytłoczonych przy różnych 
wartościach szybkości obrotowej ślimaka. 

Analiza struktury uzyskanych próbek pozwoliła zbadać zależności pomiędzy ilością użytego środka 
spieniającego a warunkami przetwórstwa. W niektórych przypadkach zwiększenie szybkości obrotowej 
ślimaka skutkowało efektywniejszym procesem porowania tworzywa. Stwierdzono również, że zbyt wyso-
kie szybkości obrotowe ślimaka skutkują pogorszeniem się właściwości tworzywa. Pełną analizę struktury 
mikroporowatej próbek przedstawiono w tabeli 5 i 6.
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Rys. 12. Zdjęcia 3D próbek porowatych.
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Tabela 5. Omówienie struktury mikroporowatej cz. I.

Nazwa 
próbki

Kształt porów Rozłożenie porów Wniosek

J2018/2 Nieregularny. 
Stosunkowo duże pory 
o niejednakowych 
wymiarach. W wyniku 
nadmiernego rozrostu 
porów doszło do ich 
złączenia się.

Struktura 
o nierównomiernie 
rozłożonych porach. 
Wytłoczyna wykazuje 
strukturę o bardzo 
nielicznych, pojedynczych 
porach.

Ilość poroforu 
potrzebnego do 
przeprowadzenia 
efektywnego procesu 
porowania w wybranych 
warunkach wytłaczania 
okazała się być zbyt mała.

J2018/3 Regularny. Mniejsze 
(w porównaniu z J2018/2) 
pory o zbliżonych 
wymiarach i regularnym, 
sferycznym kształcie.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach. Rozłożenie 
porów korzystniejsze 
niż w J2018/2.

Kształt porów korzystny 
ze względu na właściwości 
wytrzymałościowe 
wyrobu. Zwiększenie 
szybkości obrotowej 
ślimaka pozytywnie 
wpłynęło na rozkład 
i kształt porów.

J2018/5 Regularny. Mniejsze 
(w porównaniu z J2018/2) 
pory o zbliżonych 
wymiarach i regularnym, 
sferycznym kształcie.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach. Rozłożenie 
porów korzystniejsze niż 
w J2018/2.

Kształt i wielkość 
porów korzystny ze 
względu na właściwości 
wytrzymałościowe 
wyrobu. Zwiększenie 
szybkości obrotowej 
ślimaka pozytywnie 
wpłynęło zarówno na 
rozkład jak i kształt porów.

J2018/6 Regularny. Duże, liczne 
pory o zbliżonych 
wymiarach i regularnym, 
sferycznym kształcie. 
W niektórych obszarach 
wytłoczyny doszło do 
nadmiernego rozrostu 
porów, w wyniku czego 
doszło do ich złączenia się.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
i licznych porach.

Kształt i wielkość porów 
korzystny ze względu na 
późniejsze zastosowanie 
wytłoczyny (dobre 
właściwości izolacyjne). 
Struktura może się okazać 
niekorzystna ze względów 
użytkowych (właściwości 
mechaniczne).
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Tabela 6. Omówienie struktury mikroporowatej cz. II.

Nazwa 
próbki

Kształt porów Rozłożenie porów Wniosek

J2018/8 Nieregularny, 
występują pory 
wąskie i wydłużone 
oraz sferyczne. 
Doszło do złączenia 
się porów. 
W porównaniu 
z J2018/2 oraz J2018/5 
pory są większe.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach

W porównaniu z J2018/2 
oraz J2018/5 średnica 
porów jest większa. Jest to 
spowodowane wyższymi 
obrotami, które zwiększają 
szybkości ścinania i prowadzą 
do wzrostu temperatury, 
która w konsekwencji skutkuje 
dłuższym czasem chłodzenia 
wytłoczyny, a zatem i dłuższym 
czasem porowania. Struktura 
może się okazać niekorzystna 
ze względów użytkowych 
(właściwości mechaniczne).

J2018/9 Regularny. 
Stosunkowo małe, 
liczne pory.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach.

Większy udział poroforu 
w tworzywie (w porównaniu 
z J2018/8) skutkuje drobną, 
gęstą strukturą porowatą.

J2018/10 Regularny. 
Pory mniejsze 
(w porównaniu 
z J2018/3) 
o regularnym, 
sferycznym kształcie. 
Pory są liczniejsze niż 
w przypadku J2018/3.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach.

Kształt porów korzystny 
ze względu na właściwości 
wytrzymałościowe wyrobu. 
Większy udział poroforu 
w tworzywie (w porównaniu 
z J2018/3 i J2018/2) skutkuje 
drobną, gęstą strukturą 
porowatą.

J2018/11 Regularny. Duże, 
liczne pory 
o zbliżonych 
wymiarach 
i regularnym, 
sferycznym kształcie.

Struktura o stosunkowo 
równomiernie rozłożonych 
porach.

Kształt i wielkość porów 
korzystny ze względu na 
późniejsze zastosowanie 
wytłoczyny (dobra właściwości 
izolacyjne). Struktura może 
się okazać niekorzystna 
ze względów użytkowych 
(właściwości mechaniczne).

J2018/12 Nieregularny, 
występują pory 
wąskie i wydłużone 
oraz sferyczne. 
Stosunkowo małe 
pory. Doszło do 
złączenia się porów. 
W porównaniu 
z J2018/11 pory 
są mniejsze. Ich 
ilość również się 
zmniejszyła.

Struktura 
o nierównomiernie 
rozłożonych porach.

W warunkach dużej szybkości 
obrotowej ślimaka, na 
skutek tarcia, zachodzi 
intensywne wydzielanie się 
ciepła powodujące wzrost 
temperatury tworzywa 
sprzyjający rozrostowi porów.
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PODSUMOWANIE

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wpływu dodatku środka spieniającego na właściwości prze-
twórcze i fizyko-chemiczne otrzymanych próbek. Pierwszym etapem prac badawczych było wykonanie 
wstępnych badań z wykorzystaniem mieszalnika periodycznego podczas których podjęto próbę określenia 
wpływu modyfikacji plastyfikowanego poli(chlorku winylu) na jego proces przetwórczy. Stwierdzono, że 
dodatek poroforu obniża lepkość mieszaniny, a tym samym spada wartość momentu obrotowego pod-
czas przetwórstwa. Wiąże się to ze spadkiem ilości energii włożonej przez układ celem przeprowadzenia 
procesu. 

Kolejnym etapem badań było scharakteryzowanie procesu wytłaczania próbek plastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) z poroforem. Dla każdej z badanych próbek wyznaczono masowe natężenie przepły-
wu, efekt Barusa oraz ciśnienie spiętrzania. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ilości mikrosfer, zwiększa się 
efekt Barusa i masowe natężenie przepływu. 

Uzyskane w procesie wytłaczania próbki poddano badaniom właściwości fizyko-chemicznych oraz ana-
lizie struktury mikroporowatej. Stwierdzono, że zarówno zawartość środka spieniającego jak i właściwości 
przetwórcze wpłynęły na wybrane właściwości otrzymanych materiałów porowatych. Niezależnie od 
ilości zastosowanego środka porotwórczego zauważa się spadek takich parametrów jak gęstość i twardość 
oraz wzrost wskaźnika szybkości płynięcia. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle 
kablowym. 
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WSTĘP

W Instytucie Chemii Przemysłowej opracowano metodę otrzymywania funkcjonalizowanych nano-
napełniaczy w postaci haloizytu modyfikowanego różnego rodzaju związkami organicznymi. Poprawę 
mieszalności polimeru i nieorganicznego napełniacza uzyskano przez modyfikację powierzchni haloizytu 
przy pomocy ultradźwięków oraz związku organicznego. Zastosowanie ultradźwięków miało na celu 
zdefektowania struktury krystalograficznej minerału, a powstałe wskutek tego działania defekty są miej-
scami aktywnymi sprzyjającymi dalszej modyfikacji związkami organicznymi. Przewidywano, że uzyskane 
produkty będą w konsekwencji, jako związki o hybrydowej budowie nieorganiczno-organicznej, znacznie 
lepiej dyspergowalne w organicznej matrycy polimerowej oraz będą stabilizować strukturę materiału 
kompozytowego, a równocześnie (jak to wynika z eksperymentów) istotnie poprawią jego właściwości 
termiczne, mechaniczne i barierowe.

W ten sposób otrzymano szereg modyfikowanych nanonapełniaczy mineralnych mogących reago-
wać z polimerami lub innymi składnikami znajdującymi się w wytwarzanym materiale kompozytowym. 
W niniejszej pracy opisano metodykę otrzymywania oraz właściwości haloizytu frakcji PJF (haloizyt o obni-
żonej zawartości żelaza do ok. 5%) pochodzącego z polskiej kopalni Dunino, który został zmodyfikowany 
różnego rodzaju związkami organicznymi, zarówno małocząsteczkowymi jak i oligomerami. Scharakte-
ryzowano również najważniejsze właściwości przykładowych kompozycji polimerowych zawierających 
opracowane nanonapełniacze, w tym żywic epoksydowych, żywic fenolowo-formaldehydowych oraz 
polistyrenu.

NANONAPEŁNIACZE MINERALNE

Pomimo bardzo długiej historii kompozyty jako materiały konstrukcyjne przeżywają obecnie renesans 
w różnych, często bardzo wyszukanych zastosowaniach. Czynnikami decydującymi o szerokim zaintereso-
waniu kompozytami polimerowymi z udziałem napełniaczy jest ich relatywnie prosty sposób wytwarzania, 
duże możliwości uzyskania pożądanych właściwości, a także względnie niewysoki koszt wytwarzania. 
Nowoczesne rynki poszukują napełniaczy, które wpływają na poprawę ściśle określonych właściwości 
użytkowych produktów, a koszty ich produkcji są relatywnie niskie. Największe znaczenie jako napełniacze 
mają sadza, szkło, kreda, krzemionka, mika i talk. Z powodów ekologicznych pożądane jest stosowanie 
napełniaczy pochodzenia naturalnego. Przyczyną jest szybszy proces biodegradacji tego składnika kom-
pozytu, który prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia spoistości materiału i w połączeniu ze wzrostem 
powierzchni do znacznie szybszego rozpadu całości. Bez względu na to jaki rodzaj napełniacza się stosuje 
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oraz jaka jest jego postać wykonanie dobrej jakości kompozytu jest zadaniem trudnym. Znacznie większa 
wartość swobodnej energii powierzchniowej napełniaczy od polimerów powoduje, że drobne cząstki 
napełniaczy mają tendencje do aglomeracji. Dodatkowo, brak aktywnych grup na powierzchni napełniacza 
powoduje, że możliwości tworzenia wiązań lub oddziaływań na granicy polimer-napełniacz są mocno 
ograniczone. Efekt stopnia dyspergowania napełniacza w matrycy polimerowej, jak wiadomo zależy od 
charakteru polimeru i jego zdolności do zwilżania napełniacza mineralnego, a generalnie makroskopowe 
właściwości materiałów kompozytowych zależą od morfologii występujących w układzie faz i ich stabiliza-
cji. Zatem, do osiągnięcia możliwe najlepszych właściwości produktu finalnego, konieczne są odpowiednie 
siły adhezji pomiędzy matrycą a napełniaczem. Chcąc osiągnąć oczekiwane właściwości kompozytów, 
użyte do ich wytworzenia napełniacze muszą być poddane procesowi modyfikacji mechanicznej lub 
chemicznej. Najprostsza metoda zmniejszająca efekt powstawania aglomeratów i zwiększająca oddzia-
ływania pomiędzy napełniaczem a polimerem, polega na zastosowaniu dużych naprężeń ścinających 
podczas procesu wytwarzania kompozytu. Inną prostą i tanią metodą poprawy właściwości kompozytów 
jest zastosowanie podczas ich wytwarzania tzw. plastyfikatorów strukturalnych, zmniejszających napięcie 
powierzchniowe matrycy polimerowej, jednocześnie ulegających adsorpcji na granicy faz. Należy jednak 
pamiętać, że plastyfikatory muszą być dobierane do pary polimer-napełniacz. Częstym zabiegiem zmniej-
szającym aglomerację oraz zwiększającym zwilżalność napełniaczy jest wprowadzenie składnika wiążące-
go się z nimi chemicznie. Jest to metoda popularna w przypadku stosowania napełniaczy nieorganicznych, 
szklanych lub węglowych. Promotorami adhezji są zazwyczaj substancje krzemoorganiczne. Należy 
pamiętać, że umiejętne łączenie cech minerałów warstwowych z cząstkami organicznymi na poziomie 
molekularnym oraz świadome kontrolowanie procesu eksfoliacji może być sposobem na projektowanie 
i otrzymywanie nanokompozytów o określonej morfologii, co wiąże się z określonymi, polepszonymi 
właściwościami. 

Najnowsze trendy w zakresie poprawy właściwości użytkowych materiałów polimerowych dotyczą 
możliwości użycia w ich recepturach tzw. nanododatków, których przynajmniej jeden wymiar cząstek 
nie przekracza 100 nm. Najpopularniejsze nanododatki to nanonapełniacze mineralne z grupy glino-
krzemianów, np.: montmorylonit lub haloizyt [1–7]. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się minerałom 
ilastym z grupy kaolinitu, ponieważ są one najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie i stanowią jeden 
z głównych składników skorupy ziemskiej. Ponadto mogą być z powodzeniem stosowano do produkcji 
organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych użytecznych w różnych gałęziach przemysłu oraz 
ochronie środowiska. Haloizyt jest minerałem o budowie warstwowo-rurkowej, co oznacza, że łączy on 
cechy napełniaczy warstwowych i rurkowych. Morfologia ziarna haloizytu wiąże się z jego pochodzeniem, 
a w szczególności warunkami krystalizacji w środowisku geologicznym. Haloizyt zbudowany jest z warstwy 
krzemowych tetraedrów i glinowych oktaedrów tworzących porowatą przestrzenną strukturę. Pojedyncze 
płytki są od siebie oddzielone wolną przestrzenią, tzw. galerią, w której mogą znajdować się zaabsorbowa-
ne jony, cząsteczki (w tym także woda) luźno związane z powierzchnią płytki, głównie za pomocą wiązań 
wodorowych. W komórce elementarnej minerału obecne są cztery grupy hydroksylowe związane z war-
stwą oktaedryczną, które wykazują różną orientację w stosunku do płaszczyzny. Trzy z nich zlokalizowane 
są na zewnętrznej powierzchni pakietu, a jedna grupa -OH znajduje się wewnątrz pakietu [8]. Adsorpcja 
i szczepienie to dwa typy reakcji, które mogą zachodzić na powierzchni ziaren haloizytu [9–12]. Ok. 30% 
struktury tego minerału stanowią sztywne, proste nanorurki o średnicy 10–150 nm i długości ok. 2 μm, 
nazywane nanorurkami haloizytowymi, co powoduje, że może on stanowić tańszą i bardziej ekologiczną 
alternatywę dla ciągle drogich nanorurek węglowych [13]. 

Hydrofilowy charakter powierzchni haloizytu powoduje, nie tylko trudności z homogenicznym jego 
wprowadzeniem do polimeru, ale także oddziaływania międzyfazowe w kompozycjach zawierających 
natywne nanonapełniacze glinokrzemianowe nie są zadawalające. Haloizyt charakteryzuje się wysoką 
porowatością (pojemność porów równa 0,19 cm3/g, średnia średnica porów równa 122,3 Å) i powierzch-
nią właściwą (60,9 m2/g) oraz wysoką jonowymiennością. Specyficzna budowa krystalograficzna, zespół 
dobrych właściwości oraz wysoka czystość złoża, z którego jest wydobywany powodują, że minerał 
ten można zmodyfikować, zarówno mechanicznie jak i chemicznie przy zastosowaniu bezodpadowych 
technologii. 
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MODYFIKACJA HALOIZYTU

Metodyka otrzymywania haloizytu modyfikowanego odpowiednio dobranym związkiem organicznym 
obejmowała dwa etapy. Prace w pierwszym etapie koncentrowały się na wstępnej obróbce pierwotnego 
haloizytu metodą działania pola ultradźwiękowego o mocy od 250 do 350 W w myjce ultradźwiękowej 
firmy Intersonic, w czasie 2–3 godz. w środowisku wody demineralizowanej.

Wielu lat prac eksperymentalnych, analitycznych oraz aplikacyjnych, dotyczących procesu modyfikacji 
haloizytu różnego rodzaju związkami organicznymi, pozwoliło na stwierdzenie, że najkorzystniej sto-
sować napełniacz, w którym stosunek wagowy związku modyfikującego do haloizytu wynika ze wzoru 
opartego o jonowymienność glinokrzemianów warstwowych [14], przy przede wszystkim weryfikacji 
eksperymentalnej. 

Ogólnie, sposób wytwarzania nanonapełniacza polegał na tym, że haloizyt po obróbce ultradźwiękami 
zmieszano ze związkiem organicznym rozpuszczonym w wodzie demineralizowanej lub rozpuszczalniku 
organicznym i mieszano przy użyciu mieszadła mechanicznego w polu ultradźwiękowym przez 3 godz. 
Następnie odparowano rozpuszczalnik, a z suchego produktu przy zastosowaniu młynka kulowego 
wytworzono miałki proszek. Sposób otrzymywania nanonapełniaczy na bazie haloizytu chroniony jest 
licznymi patentami [15–23]. 

Tabela 1. Symbole omawianych nanonapełniaczy

Symbol modyfikowanego haloizytu Rodzaj użytego związku modyfikującego

H -

HU ultradźwięki

HŻ żelatyna

HM mocznik

HKC kwas cytrynowy

CHARAKTERYSTYKA OTRZYMANYCH NANONAPEŁNIACZY

Efektywność procesu modyfikacji haloizytu oceniano stosując między innymi skaningową mikroskopię 
elektronową (SEM) z analizą powierzchni nanonapełniacza metodą spektrometrii dyspersji promieniowa-
nia rentgenowskiego (EDS). Uzyskane wyniki potwierdzają efektywność modyfikacji haloizytu. W widmach 
EDS zarejestrowano piki charakterystyczne dla pierwiastków obecnych na powierzchni badanej próbki. 
Dla przykładu analiza EDS powierzchni haloizytu modyfikowanego mocznikiem (HM) (rys. 2) wykazała 
obecność węgla oraz azotu, których brak jest w widmie czystego haloizytu (H) (rys. 1). 

W widmie EDS nanonapełniacza HKC (rys. 3) zaobserwowano pojawienie się piku świadczącego 
o obecności węgla na powierzchni nieorganicznego minerału. Podobne obserwacje poczyniono w zakresie 
haloizytu modyfikowanego innymi zastosowanymi związkami organicznymi. 
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Mikrofotografia SEM (rys. 4a) natywnego haloizytu obrazuje strukturę płytkowo-rurkową z bardzo dobrze 
widocznymi nanorurkami haloizytowymi. Zdjęcie SEM (rys. 4b) haloizytu zmodyfikowanego mocznikiem 
przedstawiaja ziarna napełniacza w postaci luźnych, lekkich cząstek, podobnych do pyłku, które są ze 
sobą połączone w większe aglomeraty. Na zdjęciu SEM widoczne są również cząstki zmodyfikowanego 
haloizytu, na których osadzony jest mocznik. Modyfikacja haloizytu kwasem cytrynowym (rys. 4d) również 
powoduje zmianę charakteru obserwowanej struktury. Cząstki haloizytu obudowane zostały zastoso-
wanym związkiem organicznym, co wpłynęło na zwiększenie ich rozmiaru. Natomiast mikrostruktura 
haloizytu zmodyfikowanego żelatyną jest zdecydowanie bardziej spójna (rys. 4c). Wynika z tego, że im 
większy ciężar cząsteczkowy związku organicznego zastosowanego w procesie modyfikacji haloizytu, tym 
struktura bardziej spójna, w porównaniu do struktury haloizytu zmodyfikowanego związkiem organicznym 
o mniejszym ciężarze cząsteczkowym.

a)  b)  

c)  d)  

Rys. 4. Fotografia SEM: a) niemodyfikowany haloizyt (H) b) haloizyt modyfikowany mocznikiem 
(HM), c) haloizyt modyfikowany żelatyną (HŻ), d) haloizyt modyfikowany kwasem cytrynowym 
(HKC); powiększenie 20 000x 

Wykonano również badania spektroskopowe w podczerwieni przy użyciu spektroskopu Perkin–Elmer 
FT-IR Spectrum, w celu określenia charakteru absorpcji związku organicznego na powierzchni haloizytu. 
Dla przykładu, z porównania widm w podczerwieni modyfikatora HM oraz surowców zastosowanych do 
jego otrzymania można wnioskować, że nastąpiło przesunięcie pasma przy długości falowej 1675 cm-1 cha-
rakterystycznego dla grupy karbonylowej obecnej w moczniku na 1653 cm-1 w widmie nanonapełniacza 
HM. Poza tym odnotowano zmiany długości falowej dla grupy NH, z 1654 cm-1 w moczniku na 1623 cm-1 



funkcjonalizoWane napełniacze poliMeróW 

32

w nanonapełniaczu HM. W widmie FTIR haloizytu modyfikowanego kwasem cytrynowym obserwuje się 
przesunięcie pasm absorpcyjnych pochodzących od drgań rozciągających grupy C=O w kierunku niższych 
częstości (z 1737 do 1716 cm-1), co sugeruje zmiany w obrębie grupy karbonylowej kwasu cytrynowego 
będące efektem procesu mechano-chemicznej obróbki haloizytu w jego obecności.

Badania wykonane z użyciem różnicowego kalorymetru skaningowego (aparat DSC Q 2000, 
szybkość ogrzewania i chłodzenia próbek wynosiła 20oC/min.) pozwoliły zaobserwować i porównać 
przemiany termiczne zachodzące w haloizycie w wyniku obróbki mechanochemicznej. 

Charakterystyczne wartości temperatury przemian termicznych (endotermicznych) wyznaczone 
na podstawie termogramów zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Właściwości termiczne haloizytu 

Symbol 
próbki

Sposób 
modyfikacji

DSC TGA

Temperatury 
przemian [°C]

T5%[°C] Tmax [°C]
Pozostałość 

w 700[°C], [%]

H - 103 403 445 86

HU ultradźwięki 92 413 457 84

HM
ultradźwięki i powlekanie 

mocznikiem
95 
130 

209 465 83

HŻ
ultradźwięki i powlekanie 

żelatyną
89
-

251 452 62

HKC
ultradźwięki i powlekanie 

kwasem cytrynowym
86
150

211 454 77

Na termogramach zarejestrowanych podczas pierwszego ogrzewania próbek odnotowano obniżenie 
temperatury, w której następuje odparowanie wody międzykrystalicznej obecnej w strukturze haloizytu. 
Zastosowanie ultradźwięków, spowodowało częściowe zdefektowanie struktury krystalograficznej mine-
rału i tym samym ułatwiło odparowanie wody. Pozostałe zarejestrowane piki występują w zakresach tem-
peratur charakterystycznych dla przemian termicznych związanych z procesem topnienia zastosowanych 
związków modyfikujących. 

W badaniach wykorzystano także technikę analizy termograwimetrycznej TGA, charakteryzującą odpor-
ność termiczną uzyskanych modyfikatorów o budowie hybrydowej. Pomiary prowadzono przy użyciu 
termowagi typu TGA Q50 V20.8 Bulid 34, w temperaturze od 25 do 700°C przy szybkości ogrzewania 10 K/
min, w atmosferze azotu. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 2.

Jak zakładano, wyniki badań termograwimetrycznych potwierdziły efekt modyfikacji powierzchni halo-
izytu. Temperatura odczytana przy 5% ubytku masy w przypadku haloizytu modyfikowanego związkiem 
organicznym jest znacznie niższa w porównaniu do temperatury odczytanej przy 5% ubytku masy dla 
natywnego haloizytu. Świadczy to o obecności na jego powierzchni związków organicznych, które ulegają 
degradacji w znacznie niższych temperaturach. Natomiast odnotowano wyraźny wzrost temperatury mak-
symalnej szybkości ubytku masy modyfikowanych haloizytów w porównaniu do temperatury maksymalnej 
degradacji zarejestrowanej dla natywnego haloizytu. Świadczy to o zmianach w strukturze haloizytu. 

Haloizyt należy do grupy materiałów porowatych, dlatego otrzymane nanonapełniacze poddano bada-
niu metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu, metodą szeroko stosowaną do wyznaczania powierzchni 
właściwej i funkcji rozkładu objętości porów w materiale. Pomiary wykonano za pomocą aparatu TriStar II 
3020 V1.03, firmy Micrometrics. Badania prowadzono w temperaturze wrzenia azotu, czyli -196°C. W celu 
wyznaczenia powierzchni właściwej stosowano teorię zaproponowaną przez Brunauera, Emmetta i Tellera 
(BET), natomiast funkcje rozkładu objętości porów obliczano na podstawie adsorpcyjnej gałęzi izotermy 
wykorzystując metodą Barretta-Joynera-Halendy (BJH). Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Właściwości porowate wyznaczone dla otrzymanych nanonapełniaczy 

Symbol próbki
Powierzchnia 

właściwa [m2/g]
Objętość porów 

[cm3/g]
Średni rozmiar 

porów [nm] 
Średni rozmiar 

cząstek [nm]

H 53 0,18 11 93

HU 78 0,22 11 77

HM 44 0,17 15 134

HŻ 41 0,16 16 147

HKC 43 0,18 16 139

Oznaczona powierzchnia właściwa BET dla przebadanych próbek wynosiła od 53 m2/g dla niemodyfiko-
wanego haloizytu do 78 m2/g dla haloizytu poddanego działaniu fal pola ultradźwiękowego. Zastosowanie 
w procesie modyfikacji wytypowanych związków organicznych spowodowało wyraźne zmniejszenie 
powierzchni właściwej BET otrzymanych nanonapełniaczy. Objętość porów oscylowała w zakresie 0,16–0,22 
cm3/g, a średni ich rozmiar w dużym stopniu zależny był od sposobu modyfikacji haloizytu. Zauważalne 
zwiększenie rozmiaru cząstek haloizytu po modyfikacji związkiem organicznym, świadczy o nabudowy-
waniu się zastosowanych związków modyfikujących na powierzchni cząstek minerału. Również analiza 
przebiegu izoterm adsorpcji i desorpcji azotu dostarcza cennych informacji o strukturze porowatej. Izo-
termy uzyskane na podstawie pomiaru niskotemperaturowej adsorpcji azotu wskazują na występowanie 
porowatej struktury podobnej dla wszystkich przebadanych nanonapełniaczy (rys. 5). W trakcie badań 
zarejestrowano zbliżony kształt izoterm adsorpcji, który wg klasyfikacji IUPAC można określić jako typ 
III z pętlą histerezy H1, co jest charakterystyczne dla adsorbentów mikroporowatych. Biorąc pod uwagę 
kształt histerezy kondensacji kapilarnej można wnioskować o charakterze porów występujących w danym 
materiale. Pętla histerezy H1 jest charakterystyczna dla porów o kształcie cylindrycznym, o różnej formie 
przekroju poprzecznego (okrągły, trójkąty, wielokątny), ale o zbliżonym promieniu [24–26]. 

ZASTOSOWANIE OTRZYMANYCH NANONAPEŁNIACZY

Nanokompozyty epoksydowe zawierające haloizyt modyfikowany żelatyną 

Zakres stosowania żywic epoksydowych jako spoiw strukturalnych i polimerów do zaawansowanych 
materiałów kompozytowych stale się rozszerza. Obok dużej sztywności i wytrzymałości mechanicznej 
oraz dobrych właściwości adhezyjnych od takich materiałów wymaga się też zadowalającej odporności na 
pękanie i udarności. Utwardzone żywice epoksydowe na ogół są kruche i łatwo pękają. Stąd też modyfikuje 
się je w celu zmniejszenia kruchości i zwiększenia udarności.

Założono, że żywice epoksydowe zmodyfikowane nanonapełniaczem HŻ, powinny wykazywać dużą 
udarność, przy jednoczesnej poprawie elastyczności. Tym bardziej, że struktura hybrydowa nanonapeł-
niacza ułatwi jego równomierne zdyspergowanie w żywicy epoksydowej oraz wpłynie korzystnie na 
adhezję pomiędzy fazami takiej kompozycji. Sporządzono kompozycje zawierające dodatek 2% i 4% wag. 
haloizytu modyfikowanego żelatyną. Składniki kompozycji (Epidian 5 i HŻ) były zmieszane w temperaturze 
70°C, następnie odpowietrzane i po ochłodzeniu do temperatury pokojowej połączone z utwardzaczem 
(TECZA- trietylenotetraamina). Proces utwardzania przebiegał dwuetapowo – I etap - 24 godz. w tempe-
raturze pokojowej, II etap - 2 godz. w 120°C. 

Oznaczono podstawowe właściwości mechaniczne niemodyfikowanej i modyfikowanej żywicy epok-
sydowej. Uzyskane rezultaty zestawiono w tabeli 4. Analiza właściwości mechanicznych wytworzonych 
w toku pracy kompozycji żywica epoksydowa/HŻ pozwala stwierdzić, że otrzymano materiał polimerowy 
charakteryzujący się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną. 
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Tabela 4. Właściwości mechaniczne modyfikowanej żywicy epoksydowej 

Zawartość 
HŻ

 [% wag.]

Rozciąganie statyczne Zginanie 3-punktowe
acU

[kJ/m2]σM [MPa] εB [%] Et [MPa] σfM [MPa] s [mm] Ef [MPa]

0 29 ± 1 1,5 ± 0,4 2040 ± 15 36 ± 10 1,2 ± 0,7 3200 ± 29 2 ± 0,5

2 32 ± 1 2,8 ± 0,1 2063 ± 21 44 ± 3 2,5 ± 0,1 3044 ± 64 6 ± 0,2

4 38 ± 5 3,2 ± 0,2 2100 ± 20 57 ± 5 3,6 ± 0,3 3176 ± 22 5 ± 0,3

Wyjaśnienia skrótów stosowanych w tabeli 4 i 5:
σM – wytrzymałość na rozciąganie;
εB – wydłużenie względne przy zerwaniu;
Et – moduł sprężystości przy rozciąganiu;
σfM – wytrzymałość na zginanie;

s – strzałka ugięcia;
Ef – moduł sprężystości przy zginaniu;
 acU – udarność bez karbu metoda wg. Charpy’ego

Co jest bardzo istotne, wyniki badań zamieszczone w tabeli 4 potwierdziły znaczny wpływ zastosowanego 
modyfikowanego haloizytu na udarność mierzoną bez karbu acU metodą wg Charpy’ego badanej żywicy 
epoksydowej. Zgodnie z oczekiwaniami, stwierdzono, że udarność kompozytu zawierającego 2% i 4% 
wag. HŻ jest znacznie większa niż niemodyfikowanej żywicy epoksydowej. Wyniki badania wytrzymałości 
na zginanie, rozciąganie i udarności generalnie świadczą o zwiększonej wytrzymałości i odporności na 
uderzenie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej dodatkiem HŻ. Jest to prawdopodobnie wynikiem sil-
nych oddziaływań pomiędzy żywicą epoksydową a użytym nanonapełniaczem, co potwierdzają badania 
SEM. Mikrofotografie SEM (rys. 5) przełomu kompozycji ŻE/HM obrazują w polu widzenia strukturę 
heterogeniczną. Faza dyspersyjna przyjęła postać aglomeratów mocno związanych z żywicą epoksydową. 

a)   b)  

Rys. 5. Fotografia SEM kompozycji żywica epoksydowa/4% wag. HŻ ; powiększenie: a) 10 000x, 
b) 25 000x (zdjęcia wykonano mikroskopem SEM-EDS Jeol JSM – 6490LV)

Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (aparat DSC Q 2000, szybkość ogrzewania i chłodzenia 
próbek wynosiła 20 K/min.) określono wpływ zastosowanego modyfikatora o strukturze hybrydowej na 
temperaturę zeszklenia (Tg) żywicy epoksydowej. Wyraźny wzrost temperatury Tg modyfikowanej żywicy 
epoksydowej (105°C – ŻE/4% mas. HŻ) w porówna niu do niemodyfikowanej żywicy (86°C), wskazuje na 
ograniczenie ruchliwości makrocząsteczek w stanie amorficznym. Wiąże się to prawdopodobnie z więk-
szym stopniem usieciowania kompozytu ŻE/HŻ, niż ma to miejsce w przypadku ŻE niemodyfikowanej. 



zastosowanie otrzymanyc  nanonapełniaczy

35

W toku badań wykonano również analizę termograwimetryczną kompozytów żywicy epoksydowej 
zawierających 2% i 4% wag. hybrydowego nanonapełniacza. Wyniki badania TGA potwierdziły korzystny 
wpływ zastosowanego HŻ na wzrost odporności termicznej otrzymanej kompozycji, zależny od zawartości 
modyfikowanego haloizytu [23]. 

Nanokompozyty fenolowo-formaldehydowe zawierające haloizyt modyfikowany 
mocznikiem

Żywice fenolowo-formaldehydowe (PF) są najbardziej znanymi tworzywami kondensacyjnymi, które dzięki 
dużej różnorodności zastosowań do dziś mają ogromne znaczenie. Żywice fenolowo-formaldehydowe 
będące jednymi z najtańszych tworzyw polimerowych o korzystnych właściwościach ognioodpornych po 
utwardzeniu znajdują zastosowanie jako m.in. tłoczywa fenolowe, spoiwa do laminatów i kompozytów, 
spoiwa i kleje do drewna i materiałów drewnopodobnych, spoiwa do materiałów ciernych i ściernych, 
żywice do form i rdzeni odlewniczych, materiały powłokowe. Fenoplasty charakteryzują się całym szere-
giem korzystnych właściwości użytkowych, jak duża odporność termiczna, wytrzymałość mechaniczna, 
odporność chemiczna, odporność na płomień połączona z małą emisją i małą toksycznością dymu, ale nie-
wątpliwie problemem przy ich stosowaniu jest obecność znaczącej zawartości wolnego fenolu (zazwyczaj 
nawet po zabiegach technologicznych - powyżej 1%), a także emisja formaldehydu z wyrobów podczas 
przetwórstwa i użytkowania.

Jak wiadomo nanonapełniacze warstwowe charakteryzują się bardzo rozwiniętą powierzchnią właś-
ciwą, dlatego czyniono wcześniej próby stosowania nanonapełniaczy warstwowych, przede wszystkim 
różnych montmorylonitów jako dodatków absorbujących różnego typu związki lotne lub ciekłe, w tym 
formaldehyd. Okazało się jednak, że w praktyce skuteczność ich jest ograniczona, mniejsze ilości są 
mało efektywne i szybko się dezaktywują, większe powodują pogorszenie właściwości mechanicznych 
otrzymywanych z ich udziałem polimerowych produktów. Haloizyt modyfikowany mocznikiem spełnia 
w żywicy fenolowo-formaldehydowej funkcję fizycznego adsorbenta i chemicznego absorbenta wol-
nych monomerów znajdujących się w tych żywicach w nadmiarze oraz uwalniających się podczas ich 
przetwórstwa i użytkowania. Właściwości adsorbująco-absorbujące są wynikiem rozwiniętej powierzchni 
właściwej haloizytu i obecności na jego powierzchni odpowiednich grup funkcyjnych, właściwych do 
reakcji z formaldehydem. 

W toku pracy wytworzono standardowymi metodami żywicę fenolowo-formaldehydową modyfiko-
waną na etapie syntezy natywnym haloizytem oraz HM. Przeprowadzono badania zawartość wolnego 
formaldehydu w otrzymanych żywicach zgodnie z normą PN-EN ISO 11402 stosując metodę z siarczanem 
(IV). Stwierdzono, że wprowadzenie do żywicy fenolowo-formaldehydowej nanonapełniacza w postaci 
haloizytu modyfikowanego mocznikiem w istotny sposób ogranicza emisję formaldehydu. Obserwowany 
efekt obniżenia emisji tego toksycznego monomeru z żywicy jest prawdopodobnie związany z poprawą 
właściwości barierowych będących rezultatem uzyskanej mikrostruktury napełnionych żywic. Z drugiej 
zaś strony obniżenie emisji wolnych monomerów, jest także wynikiem reakcji wolnego formaldehydu 
z mocznikiem osadzonym na haloizycie. 

Dodatkowo oznaczono podstawowe właściwości mechaniczne niemodyfikowanej i modyfikowa-
nej żywicy fenolowo-formaldehydowej. Uzyskane wyniki wskazują znacznie lepszą wytrzymałość 
mechaniczną żywic fenolowo-formaldehydowych modyfikowanych zastosowanym nanonapełniaczem 
w porównaniu do obecnie stosowanych tego typu żywic. Otrzymane w ten sposób utwardzone żywice 
fenolowo-formaldehydowe będzie można zastosować jako nietoksyczne kompozycje wiążące nowej 
generacji dla odlewnictwa, meblarstwa lub jako składnik laminatów i przedmiotów prasowanych z tłoczyw.

Nanokompozyty polistyrenu zawierające haloizyt modyfikowany kwasem cytrynowym

Polistyren (PS) należy do grupy najstarszych termoplastycznych polimerów syntetycznych. W światowej 
produkcji polimerów polistyren zajmuje 4 miejsce po polietylenie, poli(chlorku winylu) i polipropylenie. 
Powodem tego jest łatwość formowania, piękny wygląd gotowych wyrobów, doskonałe właściwości 
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dielektrycznych, dobra odporność chemiczna, łatwość barwienia, a także przeźroczystość (przepusz-
cza 90% światła widzialnego). Mimo szeregu dobrych właściwości polistyren znalazł stosunkowo małe 
zastosowanie, szczególnie dla celów technicznych, ze względu na dużą kruchość oraz występowanie, od 
razu lub po dłuższym czasie, rys i pęknięć w gotowych wyrobach powstałych pod wpływem naprężeń 
wewnętrznych. W związku z tym prowadzone są liczne prace badawcze w kierunku poprawy właściwości 
PS, szczególnie zwiększenia udarności oraz wytrzymałości cieplnej.

W toku badań udowodniono, że wprowadzenia aktywnego nanonapełniacza (zawierającego odpowied-
nie grup funkcyjne) do polistyrenu przyczynia się do poprawy właściwości mechanicznych w trakcie jego 
użytkowania. Kwas cytrynowy znajdujący się na powierzchni haloizytu w podwyższonej temperaturze, 
ulega rozkładowi do kwasu akonitowego zawierającego wiązanie nienasycone, zdolne do dalszych reakcji 
z matrycą polimerową. 

Kompozycje polistyrenowe (Owispol 525, Synthos S.A.) zawierające 2 lub 4% wag. nanonapełniacze HKC 
wytworzono w mieszalniku typu Plasti-Corder firmy Brabender, w temperaturze 190°C.

a)  b)  

Rys. 6. Fotografia SEM kompozycji polistyren/4 % wag. HKC; powiększenie: a) 15 000x , b) 35 000x 
(zdjęcia wykonano mikroskopem SEM-EDS Jeol JSM – 6490LV).

Badania SEM (rys. 6) potwierdzają, że w każdym ze sporządzonych nanokompozytów polistyrenowych 
uzyskano strukturę heterofazową z widocznymi na powierzchni przełomów cząstkami napełniacza o zróż-
nicowanych wymiarach. Granica faz pomiędzy nanonapełniaczem a polimerem jest rozmyta, co świadczy 
o dyfuzji składników w tym obszarze i potwierdza bardzo mocne oddziaływania adhezyjne pomiędzy 
składnikami kompozytu

Oceniając wpływ zastosowanych nanododatków na właściwości mechaniczne polistyrenu wykonano 
badania wytrzymałości na zginanie 3-punktowe oraz udarności metodą Charpy’ego (pomiar bez karbu). 
Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Właściwości mechaniczne modyfikowanego polistyrenu

Zawartość HKC 
[% wag.]

Rozciąganie statyczne acU
[kJ/m2]σM [MPa] εB [%] Et [MPa]

0 45 ± 9 2,3 ± 0,7 1931 ± 29 2 ± 0,3

2 53 ± 3 4,5 ± 0,1 2144 ± 64 5,4 ± 0,2

4 50 ± 5 3,9 ± 0,3 1976 ± 22 4,9 ± 0,4
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PODSUMOWANIE

Opracowywanie nowych typów materiałów polimerowych i ich charakterystyka, pozwalają na poszerzenie 
palety zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki. Szczególnie istotne wydaje się być ciągłe poszuki-
wanie nowych, konkurencyjnych napełniaczy, zarówno organicznych jak i nieorganicznych, prowadzenie 
różnego typu modyfikacji (samych napełniaczy), jak i wprowadzanych innych dodatków, opracowanie sku-
tecznych technologii otrzymywania jednorodnych kompozytów o dobrych, a często nawet unikatowych, 
właściwościach użytkowych pożądanych dla określonego typu zastosowania. Modyfikaty jako materiały 
o złożonej budowie, dzięki swym właściwościom i możliwościom modyfikacji poprzez zastosowanie różne-
go rodzaju dodatków, w tym funkcjonalizowanych nanonapełniaczy dają możliwość kreowania właściwości 
wytworzonych z tych materiałów produktów. 

Bardzo obszerna literatura na temat nanokompozytów dotyczy głównie sposobu ich otrzymywania, 
struktury oraz kształtowania właściwości w porównaniu do właściwości konwencjonalnych kompozytów. 
Relatywnie niska zawartość glinokrzemianu (3–5% wag.) stosowana w nanokompozytach w porównaniu 
z ilością dodatków używanych w tradycyjnych kompozytach (30–90% wag.), pozwala na łatwe ich prze-
twórstwo poprzez wytłaczanie, kalandrowanie czy wtrysk, podobnie jak polimerów niezawierających 
nanododatków. Ponadto niska zawartość nanododatków w nanokompozytach pozwala na uzyskiwanie 
transparentnych produktów. 
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WPROWADZENIE 

Rozwój transportu wykorzystującego silniki spalinowe a zwłaszcza motoryzacji doprowadził do wzrostu 
wymagań odnośnie jakości paliw, w tym również zaostrzenia norm emisji spalin. Osiągnięcie celów eko-
logicznych wymagało zarówno zmian konstrukcyjnych w silnikach spalinowych jak i reformulacji paliw, 
w tym benzyn silnikowych. Zmiany w składzie benzyn musiały być dostosowane do konstrukcji silnika 
z zapłonem iskrowym w taki sposób, aby zapewnić jego prawidłowe działanie [1, 2].

Jedną z ważnych cech współczesnych benzyn silnikowych jest ich zdolność do utrzymywania czystości 
układu paliwowego (w szczególności dolotowego) oraz komór spalania. Jest to jeden z podstawowych 
parametrów pozwalających na zapewnienie optymalnych warunków pracy silnika oraz spełnianie wyma-
gań w zakresie ograniczania emisji szkodliwych związków do atmosfery. Dodatkowo niezmiernie pożądaną 
właściwością benzyny jest minimalizacja ilości osadów powstających podczas jej spalania, które następnie 
osadzają się na zaworach i ściankach komór spalania, co jest zjawiskiem niepożądanym.

W celu uzyskania wymaganych właściwości benzyn silnikowych stosuje się ich uszlachetnianie, wprowa-
dzając odpowiednie dodatki, poprawiające lub modyfikujące określone właściwości użytkowo-eksploata-
cyjne. Ponadto aktualnie benzyny silnikowe zawierają od kilku do kilkunastu dodatków uszlachetniających, 
stosowanych w postaci tzw. pakietów dodatków o charakterze wielozadaniowym, powodując, że jazda 
współczesnym samochodem jest względnie tania i ekologiczna [3–5].  

DODATKI KONTROLUJĄCE POWSTAWANIE OSADÓW

Spośród dodatków uszlachetniających benzyny silnikowe największe zastosowanie mają dodatki kontrolu-
jące powstawanie osadów, DCA (z ang. deposit control additives), powszechnie nazywane dodatkami myją-
cymi lub detergentowymi. Stanowią one obszerną grupę substancji wprowadzanych do benzyn. Należą do 
nich: detergenty, dyspergatory, demulgatory, antyutleniacze, dodatki przeciwoblodzeniowe i poprawiające 
smarność, itp. Większość z tych dodatków to związki powierzchniowo-czynne. Ich główną funkcją jest 
ograniczenie tworzenia się osadów na elementach układu paliwowego. Typowy dodatek DCA ma budowę 
amfifilową, składa się z łańcucha alifatycznego i polarnej grupy funkcyjnej, zwykle zawierającej azot, np. IV 
rz. sole amoniowe. Ogólny sposób działania tych dodatków przedstawiono na rys. 1.  
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Neutralizacja i rozpuszczanie

Dodatek DCA

Osad

MycieDyspersja

Powierzchnia metalu Powierzchnia metaluPowierzchnia metalu

Ochrona

Rys. 1. Schematyczny sposób działania dodatków kontrolujących powstawanie osadów [1].

Działanie dodatków typu DCA rozpuszczonych w benzynie silnikowej polega na zwilżaniu powierzchni 
metalowych i tworzeniu filmu ochronnego zapobiegającego osadzaniu się zdolnych do adhezji osadów. 
Ponadto wykazują zdolność do tworzenia stabilnych układów odwróconych miceli, co pozwala na solubi-
lizację ciekłych produktów utleniania, degradacji termicznej i termooksydacyjnej paliwa oraz peptyzację 
trudno rozpuszczalnych osadów powstałych z utleniania prekursorów osadów zawartych w benzynie, 
przeciwdziałając ich koagulacji i sedymentacji. Mechanizm solubilizacji i peptyzacji nierozpuszczalnych 
w benzynie produktów związany jest ze strukturą dodatku DCA, kształtem i wielkością tworzonych odwró-
conych miceli w środowisku apolarnym, jakim jest benzyna silnikowa.

Główne elementy silników spalinowych, w których oczekuje się pozytywnego działania dodatków DCA 
to system dozowania (gaźnik i wtryskiwacze paliwa), układ dolotowy (kolektor, otwory wlotowe i zawory 
dolotowe) oraz komora spalania (denko tłoka i powierzchnia cylindra). Stosowane są zarówno preparaty 
o ściśle ukierunkowanym działaniu, np. dodatek myjący tylko wtryskiwacze lub zawory dolotowe, jak 
również działające w kilku miejscach silnika. Istotne jest, aby nie tylko usuwać uformowane osady, ale 
i przeciwdziałać ich powstawaniu, poprzez hamowanie procesów utleniania węglowodorów oraz poprawę 
procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej [6–9]. 

Przez wiele lat, wraz z rozwojem przemysłu rafineryjnego i motoryzacyjnego, kształtował się zakres dzia-
łania dodatków DCA, różniących się typem substancji chemicznych stosowanych jako substancje aktywne. 
W ostatnich latach dynamicznie rozwijającą się grupą dodatków DCA są związki Mannicha. Tego typu 
związki redukują o ~45–80% ilość osadów na zaworach dolotowych w porównaniu do benzyny bazowej 
(bez dodatków), lecz również powodują niewielki przyrost osadów w komorze spalania [10–12]. Ponadto 
w charakterze dodatków DCA do benzyn silnikowych stosuje się tzw. Gasoline Performance Additives (GPA), 
w skład których wchodzą co najmniej: substancja aktywna o działaniu detergentowym, syntetyczny olej 
nośny i rozpuszczalnik o określonym składzie chemicznym. Zadaniem tego typu dodatków jest:

• dyspergowanie prekursorów osadów i nagarów,
• zapobieganie blokowaniu się zaworów w prowadnicach,
• brak wzrostu ilości osadów i nagarów w komorach spalania (w porównaniu z benzyną silnikową 

niezawierającą dodatków DCA).

Konieczne jest, stosowanie w pakiecie dodatków odpowiedniego rozpuszczalnika, który ma na celu 
nie tylko ułatwienie operacji logistycznych (odpowiednie właściwości w niskich temperaturach, lepkość 
w aspekcie przepompowywania, łatwość dozowania itp.), ale przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej 
kompatybilności składników pakietu [5, 13].

Do największych producentów pakietów dodatków należą Chevron Oronite, Lubrizol, AFTON i BASF. 
Informacje o stosowanych przez koncerny naftowe dodatkach są przeważnie skromne i nie podają ich 
składu chemicznego, a  ograniczają się jedynie do określenia grupy związków, np. polietery, pochodne 
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alkilofenoli lub operują nazwami handlowymi. Ponadto żeby jeszcze bardziej ukryć otrzymywane 
wyniki, nie podają rzeczywistych parametrów np. ilości powstałych osadów, a jednie względne ich 
zmiany. Aspekty komercyjne powodują, że prowadzone prace w tym zakresie były i są okryte tajem-
nicą. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w literaturze patentowej, lecz są one głównie 
rozbudowane o elementy zmierzające do zachowania priorytetu właściciela patentu i skomplikowane 
do zidentyfikowania.

SYNTEZA ZASAD MANNICHA

Reakcje Mannicha polegają na kondensacji trzech składników:
• związku zawierającego aktywny wodór, 
• aldehydu (zazwyczaj formaldehyd), 
• amoniaku, pierwszo- lub drugorzędowej aminy, których efektem końcowym jest związek zwany 

zasadą Mannicha. 
Ze względu na rodzaj wprowadzanego podstawnika reakcje można nazwać aminometylowaniem. 

Została ona opublikowana po raz pierwszy w roku 1912 przez Carla Mannicha i W. Kröschego [14]. Schemat 
reakcji Mannicha przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Schemat reakcji Mannicha [15].

Związki, które przedstawiono wzorem R—H to zwykle nukleofile, w których atom H połączony jest z ato-
mem C, N lub innym. Przykładowymi substratami C—H są pochodne nasycone lub nienasycone, natomiast 
substratami N—H są aminy, amidy i związki heterocykliczne. Z związków zawierających grupę OH, stabilne 
produkty kondensacji Mannicha otrzymuje się w reakcji z alkoholami.

W kondensacji Mannicha wśród aldehydów, najczęściej stosowany jest formaldehyd w postaci roztwo-
ru wodnego (formaliny, stężenie 35–40%), paraformaldyhydu lub 1,3,5-trioksanu (trioksymetylenu). Przy 
zastosowaniu innych aldehydów, w większości przypadków otrzymuje się produkty o budowie cyklicznej.

Aminy stosowane w reakcji Mannicha muszą zawierać aktywny atom wodoru, dlatego są to zazwyczaj 
pierwszo- lub drugorzędowe aminy, które stosuje się w formie ”wolnej” lub w postaci chlorowodorku. 
O wyborze amin decyduje jej zasadowość i obecność podstawników. Przykładowo w reakcji, w której 
zastosowano dietyloaminę w miejsce dimetyloaminy obserwowano mniejszą wydajność reakcji. Nato-
miast, gdy stosowano bezpośrednio amoniak lub pierwszorzędową aminę, produkt kondensacji łatwo 
ulegał dalszej reakcji aminometylowania. Następczym reakcjom zapobiega się również przez zastosowanie 
amin o dużych podstawnikach, stanowiących zawadę przestrzenną.

Najczęściej stosowanymi rozpuszczalnikami są alkohole (głównie etanol), woda i kwas octowy. Rzadziej 
używane są rozpuszczalniki aprotonowe.

W przypadku zastosowania wielofunkcyjnych związków, w reakcji Mannicha można otrzymywać pro-
dukty polimerowe i cykliczne [15, 16].

Reakcja aminometylowania
Ze względu na różnorodność związków, które można stosować w reakcji Mannicha oraz możliwy szeroki 
dobór parametrów syntezy ustalenie mechanizmu reakcji aminometylowania wymaga indywidualnego 
podejścia. Niemniej jednak istnieje ogólny mechanizm reakcji Mannicha, który przedstawiono na rys. 3. 
Synteza Mannicha polega na kondensacji dwóch reagentów w jednym etapie i można przyjąć dwie ścieżki 
reakcji A i B, wykluczając mało prawdopodobny mechanizm trójcząsteczkowy [16–18].
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Rys. 3. Mechanizm reakcji Mannicha [18].

Według ścieżki A formaldehyd reaguje na początku z aminą, wówczas tworzą się pośrednie produk-
ty kondesacji tzw. reagenty aminometylujące o strukturze pochodnej soli iminometylowej (1a, 1b) lub 
X-aminometylowej (2, 3), które w drugim etapie atakują substrat RH. Pomimo, iż utworzone czynniki ami-
nometylujące są bardzo reaktywne w układzie, ich obecność udało się potwierdzić w wielu przypadkach 
metodami spektroskopowymi. W przypadku ścieżki B najpierw tworzą się pochodne hydroksymetylowe, 
a następnie w reakcji z aminą, zasada Mannicha. Mechanizm według ścieżki A jest bardziej preferowany, 
szczególnie, kiedy obecna w środowisku reakcji amina ma bardziej nukleofilowy charakter. Ponadto wyniki 
wielu badań potwierdziły przewagę mechanizmu A nad B. Aczkolwiek dla pewnej grupy związków, które 
łatwo reagują z aldehydami w wielu przypadkach stwierdzono przebieg reakcji według ścieżki B [15–19].

W stanie równowagi w mieszaninie reakcyjnej obecne są głównie jon metylenoimmoniowy (1a 
i 1b), metyleno-bis-amina (2), hydroskymetyloamina (3) i w niektórych przypadkach pochodne eterowe 
tych ostatnich. Jon metylenoimmoniowy jest najbardziej reaktywnym czynnikiem aminometylujacym 
w układzie. Sposób, w jaki następuje atak reaktywnego czynnika na substrat RH jest ściśle uzależniony 
od właściwości reagenta aminometylującego. W środowisku kwaśnym w mieszaninie reakcyjnej, jon 
metylenoimmoniowy (1a i 1b) pełni funkcję aminometylującą i powstaje głównie z metyleno-bis-aminy 
(2) i/lub z hydroksymetylenoaminy (3). Przy wystarczającej ilości jonu metylenoimmoniowego zachodzi 
elektrofilowy atak reagenta na substrat, według mechanizmu SE2 (rys. 4a). Natomiast w środowisku 
zasadowym, czynnikiem aminometylującym jest głównie metyleno-bis-amina lub hydroskymetyloamina. 
Wówczas w reakcjach z związkami karbonylowymi, fenolowymi zwykle zakłada się mechanizm polegający 
na tworzeniu kompleksu przez wiązanie wodorowe (rys. 4b) [18, 19].

a)

+

+
b)

Rys. 4. Sposoby ataku czynnika aminometylującego na substrat [18].
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Ważnym aspektem badań syntezy Mannicha jest optymalizacja warunków reakcji w celu ograniczenia 
niepożądanych produktów ubocznych. Na rys. 5 przedstawiono schemat możliwych sposobów powsta-
wania produktów ubocznych w syntezie Mannicha.

Rys. 5. Schemat powstania produktów ubocznych w syntezie Mannicha [16].

Ścieżka a wskazana na powyższym schemacie dotyczy przypadku, w którym reagent aminometylujący 
jest szczególnie stabilny, natomiast substrat charakteryzuje się niską reaktywnością. W efekcie produkt 
uboczny powstaje wyłącznie z reagentu aminometylującego, beż żadnego udziału substratu. Należy 
wspomnieć, że redukujące właściwości formaldehydu mogą modyfikować czynnik aminometylujący np. 
poprzez utworzenie pochodnej N-metylowej, co ogranicza możliwość dalszej reakcji. Natomiast ścieżka b 
przedstawia typową reakcję, w której utworzona zasada Mannicha ulega dalszej reakcji aminometylowania 
drugą cząsteczką zasady, działającą jako substrat lub jako amina, w zależności od grup funkcyjnych obec-
nych w wyjściowym produkcie. W pewnych przypadkach następcze reakcje aminometylowania są trudne 
do wyeliminowania, nawet przy zastosowaniu ściśle stechiometrycznych ilości reagentów. Inne reakcje 
uboczne (ścieżki c, d) dotyczą głównie produktów typu aminometylowane związki alkilokarbonylowe oraz 
alkiloketony. Związki te wykazują dużą tendencję do deaminowania, co prowadzi do powstawania niena-
syconych produktów. Przykładów dotyczących innych reakcji ubocznych, zwłaszcza tworzenia pochod-
nych bis-metylenowych (według ścieżki d), znaleziono w literaturze niewiele. Głownie obserwowano je 
w syntezie Mannicha związków fenolowych i alkilosulfonowych. Dodatkowe ilości zanieczyszczeń powstają 
z powodu dużej tendencji zasad Mannicha do cyklizacji [19–21].

Zasady Mannicha z substratów fenolowych

W pierścieniu aromatycznym zawierającym podstawniki elektrono-donorowe (OH, NR2 lub grupy alkok-
sylowe) może nastąpić atak elektrofilowy, dlatego związki te są dobrymi reagentami w reakcji Mannicha. 
Pochodne fenolu są intensywnie badane jako substraty w kondensacji Mannicha, istnieje wiele opracować 
literaturowych dotyczących tej grupy związków [15, 16]. Na podstawie wykonanych badań eksperymental-
nych wysunięto kilka ogólnych reguł (vide rys. 6):

• aminimetylowanie w fenolach zachodzi głównie w pozycji orto- (jeżeli ta pozycja jest wolna), w dru-
giej kolejności preferowana jest pozycja para-,

• jeżeli w pierścieniu wolne są obie pozycje orto-, preferowana jest ta pozycja, do której jest łatwy 
dostęp, nie ma przeszkód przestrzennych.
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połączony
pierścień
aromatyczny

Rys. 6. Aminometylowanie w substratach fenolowych [15, 16].

Wyniki wielu prac naukowych potwierdziły, że czynnik aminometylujący atakuje w pierwszej kolejności 
pozycję orto-. Na tej podstawie wnioskowano, że decydujący wpływ na miejsce ataku ma efekt elektrono-
wy i sferyczny oraz założono mechanizm reakcji, w którym pomiędzy grupą hydroksylową związku fenolo-
wego a reagentem tworzy się wiązanie wodorowe. Wynika to z właściwości czynnika aminometylującego, 
który w tym przypadku ma formę pochodnej X-aminometylowej, gdyż reakcję Mannicha z wykorzystaniem 
substratów fenylowych prowadzi się w obojętnym lub zasadowym środowisku. Podstawienie zachodzi 
głównie w pozycję orto-, pomimo, iż grupa OH jest grupą skierowującą również w pozycję para [15–18].

ZASADY MANNICHA JAKO DODATKI DCA NAJNOWSZEJ GENERACJI

Obecnie czołowi producenci dodatków uszlachetniających prowadzą swoje badania wyłącznie w kierunku 
zasad Mannicha uznanych jako dodatki typu DCA najnowszej generacji. Tym samym w opracowaniach 
patentowych, które są głównie autorstwa zespołów badawczych firm BASF, Lubrizol Corporation, Chevron 
Corporation, Afton Chemical czy Exxonmobile Corporation dominują tego typu związki jako dodatki 
myjące. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zasady Mannicha otrzymywane w procesie kondensacji 
alkilofenolu, aminy lub poliaminy i formaldehydu (rys. 7).

gdzie: R’ – podstawnik alkilowy
 R1, R2 – podstawniki alkilowe i/lub aromatyczne

Rys. 7. Ogólny schemat reakcji kondensacji Mannicha.

W patencie WO 2009040583 przedstawiono dodatki typu DCA, które otrzymano w reakcji kondesacji 
4-dodecylofenolu, paraformaldehydu i tetraetylenopentaaminy, stosując stosunek molowy reagentów 
2:2:1 lub 1:1:1. Wszystkie otrzymane związki Mannicha przyczyniły się do zmniejszenia ilości osadów na 
zaworach dolotowych, jednakże nie otrzymano zadawalających wyników czystości komory spalania [22].

Skuteczne dodatki do paliw z udziałem zasad Mannicha przedstawiono w patencie EP 1132455 firmy 
Chevron Oronite. W reakcji Mannicha stosowano alkilofenol (poliizobutylofenol z podstawnikiem alki-
lowym o liczbowo średnim ciężarze cząsteczkowym, Mn od około 300 do około 5000 g/mol), aminę 
i formaldehyd (najczęściej w postaci roztworu wodnego lub paraformaldehydu). Poliizobutylofenol 
(głównie izomer para-) otrzymywano w reakcji alkilacji fenolu z wysoko reaktywnym poliizobutylenem 
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(zawierającym około 70% grup metylowinylidenowych) [23]. Przydatność poliizobutylenu, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego reaktywności, w syntezie dodatków do paliw i smarów opisał Mach [24]. Autor przed-
stawił zależność reaktywności poliizobutylenu z bezwodnikiem maleinowym od struktury nienasycenia 
grup końcowych, która stała się podstawą do zdefiniowania wysokoreaktywnych i niskoreaktywnych poli-
izobutylenów (vide tabela 1). Synteza wysokoreaktywnych poliizobutylenów znana jest z licznych opisów 
patentowych [25–29] oraz dostępnych komercyjnie produktów.

Tabela 1. Zależność reaktywności poliizobutylenu od struktury nienasycenia grup końcowych [24].

α-olefina
Tri-podstawiona 

olefina β-olefina
Tetra-

podstawiona 
olefina

Struktura

Reaktywność Wysoka                                                                                                             Niska  

Wysokoreaktywny 
poliizobutylen, 

HR PIB
85 1 10 2,5

Niskoreaktywny 
poliizobutylen, 

PIB
10 40 2 15

Metodę otrzymania zasad Mannicha stosowanych jako detergenty do benzyn opisano w patencie US 
2004/0168364 firmy Lubrizol Corporation [30]. Produkty Mannicha otrzymywano w reakcji kondensacji 
alkilofenoli, amin oraz aldehydu. Zastosowano różne aminy o strukturze pierwszorzędowych monoamin 
oraz poliamin posiadających przynajmniej dwie grupy aminowe zdolne do reakcji. W wykonanych syn-
tezach stosowano propyloaminę, butyloaminę, etanoloaminę, etylenodiaminę, dimetylo-dietyloaminę 
oraz amoniak. W kondensacji Mannicha mogą powstawać produkty różnego typu. Na rys. 8 przykła-
dowo zaprezentowano produkty kondensacji poliizobutylofenolu, formaldehydu i etylenodiaminy. 
Otrzymano produkty określane jako: „mono”, „bis” oraz „diaminę”. Produkt bis powstaje wówczas, gdy 
związek mono posiada jeszcze jedną grupę aminową zdolną do reakcji z formaldehydem i poliizobuty-
lofenolem. Produkt mono może ulegać również kondensacji z formaldehydem i drugą cząsteczką aminy, 
wówczas powstaje diamina. Teoretycznie w reakcji Mannicha mogą powstawać wszystkie trzy formy, 
jednak możliwe jest ukierunkowanie reakcji w celu utworzenia jednej z nich poprzez dobór parametrów 
reakcji takich jak:

• kolejność wprowadzania reagentów,
• rodzaj substratów,
• stopień rozcieńczenia,
• dobór rozpuszczalnika,
• stosunek molowy reagentów.

W przypadku, gdy alkilofenol posiada wolną tylko jedna pozycja orto- oraz stosowana amina posiada 
tylko jeden aktywny wodór, powstają wyłącznie produkty mono. Jeżeli stosowana jest pierwszorzędowa 
amina oraz alkilofenol z jedną wolną pozycją orto- (np. PIB-o-krezol) mogą postawać produkty mono 
lub bis, natomiast otrzymanie diaminy jest niemożliwe. Diaminy mogą powstawać tylko w przypadku 
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p-alkilofeonoli, posiadających wolne obie pozycje orto-. Autorzy omawianego patentu prognozowali 
najlepsze zastosowanie produktów bis jako dodatków detergentowych.

„mono”

  

„bis”

„diamina”

Rys. 8. Przykładowe struktury zasad Mannicha.

Opisany w patencie US 2006234879 wynalazek [31] (Chevron Oronite) jest oparty na odkryciu, że pro-
dukty kondensacji Mannicha są skuteczne w wychwytywaniu metali, zwłaszcza Fe3+ i zapobiegają katalizo-
waniu reakcji utleniania i polimeryzacji przez jony metali, przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającej 
rozpuszczalności do stosowania w olejach smarowych i paliwach. Zasady Mannicha uzyskano w wyniku 
kondensacji poliizobutylenu o średnim ciężarze cząsteczkowym Mn w zakresie od około 400 do około 
5000 g/mol, formaldehydu i glicyny. Otrzymano produkty, które różniły się strukturą w zależności od 
zastosowanego stosunku molowego reagentów. Wyniki zestawiono w tabeli 2.

W patencie WO 0142399 (Ethyl Corporation) opisano dodatki do benzyn typu DCA, zawierające zasady 
Mannicha z przeznaczeniem do silników z bezpośrednim wtryskiem (GDI) [32].  Produkty kondensacji 
otrzymywano w reakcji alkilohydroksyaromatów, amin i formaldehydu. Stosowano polialkilofenole, 
w tym polialkilokrezole z różnym podstawnikiem alkilowym o Mn od 500 do 2100 g/mol. Z reagentów 
aminowych stosowano poliaminy zawierające przynajmniej jedną reaktywną pierwszorzędową lub 
drugorzędową grupę aminową.  Ocena użytkowa otrzymanych dodatków została wykonana według 
specyfikacji badawczych Towarzystwa Inżynierów Motoryzacyjnych, SAE (z ang. Society of Automotive 
Engineers), gdzie monitorowano straty przepływu benzyny w kanałach wtryskiwacza układu typu GDI [33]. 
Otrzymane wyniki wskazują, iż preferowanymi substratami do syntezy Mannicha są para-podstawiony 
poliizobutylofenol i para-podstawiony  poliizobutylo-o-krezol, z podstawnikiem poliizobutylowym o Mn 
od 800 do 1300 g/mol.  

Wysokoefektywne związki Mannicha stanowiące dodatek do paliw silnikowych, a szczególnie benzyn, 
który skutecznie pozwala kontrolować powstawanie osadów na zaworach dolotowych przedstawiono 
w patentach US20080141583 [34], US 2009/0071065 [35] oraz DE 102008046106 [36] firmy Afton Corpora-
tion. Autorzy patentów przeprowadzili syntezy w zbliżonych warunkach reakcji, stosując rożne reagenty 
i ich zmienny stosunek molowy. Zmieniając etylenodiaminę kolejno na 1,3-diaminopropan i 1,2-diamino-
cykloheksan oraz 2,4-dimentylofenol na poliizobutylofenol oraz poliizobutylokrezol (Mn(PIB) ~900 g/mol). 
Najlepsze produkty o wysokiej wydajności i czystości powyżej 80% uzyskano stosując poliizobutylokrezol 
oraz 1,3-diaminopropan i 1,2-diamonocykloheksan , przy stosunku molowym 1:2:3. Skuteczność działania 
otrzymanych dodatków sprawdzono w testach silnikowych, w tym w silniku MB M 102E metodą CEC F-05-
93 (Inlet Valve Cleanliness in the MB M 102E Engine). Wyniki przestawiono w tabeli 3.

Opracowane dodatki znacząco obniżają ilość osadów na zaworach dolotowych, jednakże jednocześnie 
powodują ich przyrost w komorze spalania. Powyższe wyniki są efektem przedozowywania dodatków 
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w paliwach, w tym również w benzynach, celem uzyskania pozytywnych efektów. Pomimo wprowadze-
nia pakietów dodatków typu GPA, producenci po raz kolejny znacząco zwiększali poziom dozowania. 
Wprawdzie w wykonywanych testach silnikowych oznaczona ilość CCD nie przekraczała górnej granicy 
CCD określonej w Światowej Karcie Paliw, ŚKP (Worldwide Fuel Charter, WWFC) dla najwyższych kategorii 
benzyn, ale zjawisko to ma znaczący wpływ przy normalnym użytkowaniu samochodów [37]. Zatem niniej-
sze rozwiązanie było krótkoterminowe.

Tabela 2. Wpływ stosunku molowego substratów na budowę zasad Mannicha.

Poliizobutylen:aldehyd:glicyna Produkt

1:1:1

1:2:2

2:2:1

2:3:2

3:4:2
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W kolejnym patencie EP 1229100 tej samej firmy co powyżej, przedstawiono produkty Mannicha 
o większej aktywności, działające w pakietach o niższej zawartości oleju nośnego i charakteryzujące się 
niższą lepkością w porównaniu do dotychczas stosowanych produktów [38]. Autorzy patentu wskazali, że 
zasady Mannicha o dobrej charakterystyce działania i doskonałych właściwościach fizycznych, otrzymuje 
się w reakcji wyselekcjonowanych amin oraz związków alkilohydroksyaromatycznych, użytych w specy-
ficznych proporcjach. Odpowiednio dobrane parametry reakcji minimalizują powstawanie produktów 
ubocznych, które wpływają na działanie substancji aktywnej w pakiecie. Zauważono również, że zasto-
sowanie dwupodstawionych związków hydroksyaromatycznych oraz drugorzędowych amin zawiera-
jących tylko jeden aktywny atom wodoru pozwala uzyskać produkt bardziej reaktywny w porównaniu 
do produktów z monopodstawionych hydroksyaromatów i amin pierwszorzędowych. Niniejsze związki 
Mannicha otrzymywano z dimetyloaminy, dibutyloaminy i dimetyloaminopropyloaminy, formaldehydu 
i poliizobutylo-o-krezolu (otrzymywanego w reakcji o-kresolu z poliizobutylenem o Mn~900g/mol). Proces 
prowadzono w ten sposób, że do reaktora z płaszczem grzewczym wyposażonego w mieszadło mecha-
niczne, doprowadzenie azotu i układ dozujący formaldehyd dodawano poliizobutylo-o-krezol, aminę 
oraz rozpuszczalnik Aromatic 100 w ilości 25% (m/m) w stosunku do reagentów. Mieszaninę ogrzano do 
50°C, a następnie wdozowano 37% roztwór wodny formaldehydu. Po wdozowaniu formaliny mieszaninę 
ogrzewano do temperatury 102°C i odbierano w sposób ciągły azeotrop woda-rozpuszczalnik, z którego 
oddzielano wodę a rozpuszczalnik zawracano do reaktora. W celu oddestylowania resztek wody tempe-
raturę podwyższono do 150°C i mieszaninę przedmuchiwano azotem. W reakcji stosowano następujący 
stosunek molowy reagentów poliizobutylo-o-krezol:formaldehyd:amina: 1,0:0,8–1,5:0,8–1,5. Otrzymane 
produkty mieszano z olejem nośnym, który stanowił polieter lub mieszanina poliizobutenów w stosunku 
1,0:0,8 i tak przygotowany pakiet wprowadzano do benzyny. Wykonane testy silnikowe wykazały, że naj-
mniejszą ilość osadów otrzymano dla benzyny, do której dodano pakiet założony z zasady Mannicha na 
bazie dibutyloaminy i polieteru (jako olej nośny). 

Przez wiele lat szerokie zastosowanie jako dodatki DCA do benzyn stanowiły poli(izo)butenoburszty-
noimidy i polialkenobursztynoimidy, które znane są z wielu opisów  patentowych. Koncern Esso Research 
and Engineering Company uzyskał po raz pierwszy w 1967 roku patent na zastosowanie poliizobursztyno-
imidu jako dodatku detergentowego w benzynie silnikowej utrzymującego w czystości elementy silnika, 
a w szczególności komorę spalania [39]. Aby ulepszyć właściwości tego typu dodatków wprowadzono 
modyfikację w postaci zasad Mannicha. Przykładowo opracowano nowy dodatek w postaci bispoliizo-
butylenobursztynoimidu sprężonego z nonylofenolem w wyniku reakcji Mannicha, który charakteryzuje 
się większą stabilnością termiczną [40]. Jednakże pochodne poliizobutylenobursztynoimidów znajdują 
obecnie powszechne zastosowanie jako dodatki do olejów napędowych wyższych kategorii [41].

W literaturze patentowej z ostatnich 15 lat, większość zasad Mannicha stosowanych jako substancja 
aktywna w dodatkach DCA otrzymywana jest na bazie poliizobutylo-o-krezolu, który uzyskano w reakcji 

Tabel 3. Wyniki badań czystości zaworów dolotowych (IVD) oraz w komorze spalania (CCD) 
uzyskane w teście CEC F-05-93 [34].

Rodzaj dodatku Zawartość IVD, mg Zawartość CCD, mg

Zasada Mannicha na bazie  
poliizobutylokrezolu 

i 1,3-diaminopropanu
20,6 864,9

Zasada Mannicha na bazie  
poliizobutylokrezolu  

i 1,2-diamonocykloheksan
27,1 662,4

Brak 160,6 315,8
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alkilacji o-krezolu z poliizobutylenem o średniej masie cząsteczkowej około 900 g/mol. Najczęściej sto-
suje się 1,4-diaminocykoheksan (mieszaninę izomerów cis i trans), gdyż wówczas uzyskuje się produkt 
o wysokiej wydajności i czystości (powyżej 90%). Otrzymane związki Mannicha poddawane standardo-
wym testom silnikowym są skuteczniejsze od produktów komercyjnie stosowanych. Natomiast najnowsze 
zgłoszenia patentowe opierają się na wykorzystaniu polialkilopoliamin w reakcji Mannicha (rys. 9), celem 
zwiększenia zawartości azotu zasadowego, który odgrywa istotną rolę w inhibicji procesów utleniania 
i polimeryzacji węglowodorów [42, 43]. Najlepsze właściwości wykazują polietylenopoliaminy, które 
w latach ubiegłych były stosowane bezpośrednio jako gotowy dodatek myjący do benzyn, np. powszechnie 
stosowana w handlu tetraetylenopentaamina TEPA opisywana w wielu patentach. Jednakże stosowanie tak 
rozbudowanych strukturalnie zasad Mannicha jako dodatków do benzyn nie jest zbyt popularne i stanowi 
niekonwencjonalne rozwiązanie będące w początkowym etapie badań.

Rys. 9. Wzór strukturalny substratu aminowego stosowanego w syntezie zasad Mannicha do 
nowoczesnych dodatków DCA [42].

PODSUMOWANIE

Zasada działania związków Mannicha jako dodatków ograniczających tworzenie się osadów nie jest 
dokładnie wyjaśniona. Związki te wykazują dwojakie właściwości, zarówno powierzchniowo czynne jak 
i antyutleniające. Doniesienia literaturowe wiążą funkcję przeciwdziałania powstawaniu osadów z inhibicją 
procesów utleniania i polimeryzacji węglowodorów. Produkty te wyróżnia stosunkowo wysoka zawartości 
azotu zasadowego i dobra stabilność termiczna. W pakiecie dodatków niezbędną funkcję myjącą spełnia 
wówczas olej nośny, który współdziała z substancją aktywną. Pakiet na bazie zasad Mannicha i odpo-
wiednio skomponowanego oleju nośnego odznacza się wysoką skutecznością usuwania i przeciwdziałania 
powstawaniu osadów w układzie dolotowym, a dzięki odpowiedniej stabilności termicznej nie powoduje 
znacznego przyrostu osadów w komorze spalania. Wprowadzenie zasad Mannicha i postęp w dziedzinie 
dodatków DCA pozwala na rozwiązanie wielu problemów tworzenia osadów na zaworach dolotowych 
silnika o zapłonie iskrowym, natomiast uzyskanie czystości komór spalania na poziomie odpowiednim dla 
wyższych kategorii benzyn jest w dalszym ciągu trudne do osiągnięcia.
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WPROWADZENIE 

Gospodarka wodno-ściekowa jest obok ochrony powietrza [6] jednym z komponentów środowiska 
i istotnym obszarem jeżeli chodzi o zintegrowane podejście w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi 
w zakładzie przemysłowym [7, 10]. Głównie z uwagi na to, iż jest to obszar energochłonny. Przygotowa-
nie wody do procesów produkcyjnych oraz oczyszczanie ścieków będących wynikiem tych procesów 
może stanowić nawet od 30 do 50% zapotrzebowania na energię całego zakładu. Jednocześnie obszar 
ten w sposób istotny oddziałuje na lokalne środowisko i mieszkańców. Oczekiwania społeczne, choćby 
w zakresie zmniejszenia uciążliwości zapachowych z obiektów komunalnych ale i przemysłowych, coraz 
większa i powszechna wiedza na temat procesów produkcyjnych i ochrony środowiska a także zaostrzające 
się przepisy prawne wymuszają konieczność podjęcia działań odpowiadających na wyzwania a niekiedy 
często zaprojektowania zindywidualizowanych rozwiązań, ze względu na specyfikę produkcji i uwarun-
kowania lokalne. Innowacyjne procesy w tym obszarze zapewnią obok zmniejszenia ilości pobieranej 
wody i odprowadzanych ścieków także minimalizację oddziaływania na otoczenie, poprawę wskaźników 
efektywnościowych i energetycznych oraz poprawę benchmarków produktowych i śladu węglowego 
organizacji wspierając budowę przewagi konkurencyjnej [1, 8, 11]. 

Systematyczna poprawa efektywności energetycznej w przemyśle, szczególnie w najbardziej energo-
chłonnych gałęziach, jest słuszna, niezbędna, ale i konieczna patrząc przez pryzmat wymagań zapisów 
takich, jak Ramowa Dyrektywa Wodna [13] implementowana na krajowy porządek prawny w postaci Prawa 
Wodnego [14] i Prawa Ochrony Środowiska [15], ale i zasobów naturalnych. Obniżenie jednostkowego zapo-
trzebowania na energię prowadzi do realnego rozwoju przy zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, 
nie zmuszając do ograniczania skali produkcji, pozwalając jednocześnie na ograniczenie kosztów, w tym 
ważnych w obecnej chwili kosztów środowiskowych. [2, 5]. Procesy te muszą być jednak zaprojektowane 
w sposób przemyślany z właściwą atencją uwzględniając wiele czynników technicznych oraz otoczenia. 
W sposób kompleksowy uwzględniają poprawę odziaływania we wszystkich komponentach środowiska 
w sposób zintegrowany [3, 5].

Obecne trendy w formułowaniu środowiskowych wymagań prawnych dla sektora przemysłowego 
a w tym m.in.: przemysłu rafineryjnego czy chemicznego, zmierzające ku podejściu zintegrowanemu, mają 
swoje odzwierciedlenie także w konkluzjach BAT (ang. Best Available Technology), wprowadzonych godnie 
z Dyrektywą IPPC i służących do określania granicznych wielkości emisji dla zakładów przemysłowych 



innoWacyjne rozWiązania i technologie W gospodarce Wodno-ściekoWej…

56

w UE. Dotychczas ukazały się dokumenty m.in dla przemysłu rafineryjnego (REF), wielkotonażowej chemii 
organicznej (LVOC) i zintegrowanego zarządzania ściekami i gazami odlotowymi w przemyśle chemicznym 
(CWW). Każdy z nich zawiera fragmenty dotyczące strategii, jaką należy przyjąć w gospodarce wodnej 
i gospodarce ściekowej. Wymagania odnoszą się zarówno do zarządzania w aspekcie globalnym, czyli 
centralnych ujęć wody i centralnych oczyszczalni ścieków jak i dedykowane są poszczególnym węzłom 
produkcyjnym, jak np.: oczyszczanie ścieków u źródła. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące zapisów 
w każdym z tych dokumentów, generalne wymagania można sprowadzić do:

• konieczności oszczędności zużycia wody na każdym etapie produkcji;
• minimalizacji zużycia energii elektrycznej, optymalizację pracy pomp;
• oczyszczanie ścieków u źródła powstawania z substancji szczególnie uciążliwych;
• konieczności spełnienia dopuszczalnych wielkości emisji określonych substancji do wód;
• stosowania zintegrowanego oczyszczania ścieków powiązanego z zawracaniem wód oczyszczonych;
• eliminacji uciążliwości zapachowych z procesów oczyszczania ścieków;
• sporządzania wykazu strumieni ścieków w zakładzie wraz z ich charakterystyką ilościowo-jakościową;
• monitoringu ciągłego i okresowego poszczególnych parametrów fizykochemicznych ścieków oraz 

ich ilości;
• stosowania zbiorników retencyjnych i buforowych.

Wiele z tych działań jest już przez stosowanych przez przemysł od dawna, jednak zebranie tych wyma-
gań w całość i spisanie w formie wymagań prawnych powoduje, iż znacznie wzrasta ranga optymalizacji 
w gospodarce wodno-ściekowej i zintegrowanego podejścia.

Coraz częściej nowoczesne centralne oczyszczalnie ścieków są obiektami kompaktowymi  
w zakładach przemysłowych, zajmującymi niewielkie powierzchnie terenu, co pokazano na rysunkach 1 
i 2. Wyzwaniem staje się dostosowanie obiektów oczyszczalni ścieków w zakładach, gdzie zajmują one 
powierzchnie kilkudziesięciu hektarów. I tam właśnie trzeba stosować innowacyjne podejście procesowe. 
Znane są także przykłady, kiedy to oczyszczalnia ścieków jednego podmiotu pracuje na potrzeby innego, 
zlokalizowanego w pobliżu [12].

Przykłady innowacyjnego podejścia i rozwiązań:

Rys. 1. Rafineria BP, Gelsenkirchen – nowa oczyszczalnia ścieków [materiały własne].
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Rys. 2. Rafineria BP, Rotterdam – nowa oczyszczalnia ścieków [materiały własne].

Również firmy doradcze i projektowe wskazują na rozwiązania kompleksowe uwzględniające zintegro-
wane podejście do zagadnień środowiskowych [16].

Rys. 3. Zintegrowane podejście do zarzadzania obszarem gospodarki wodno-ściekowej materiały 
Royal Haskoning DHV [16].
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Pobór wody na potrzeby sektora gospodarki przez zakłady w skali Polski to 11,8 mld m3. PKN 
ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku pobiera 24 mln m3 na rok, co stanowi około 0,2% potrzeb 
gospodarki narodowej. Od lat 80-tych Zakład Produkcyjny w Płocku zmniejszył ilość pobieranej wody  
z prawie 50 mln m3 do 24 mln m3 w roku 2016. – Podobnie ścieki. Ze zrzutu na poziomie 40 mln 
m3 zeszliśmy na 14 mln m3, przy wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton. Koncern 
na tym nie poprzestaje i wprowadza zintegrowane zarządzanie również w obszarze gospodarki 
wodno-ściekowej.

OPIS OBIEKTU BADAWCZEGO, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest jedną  
z najefektywniejszych, kompleksową oczyszczalnią przemysłową, której zadaniem jest obróbka ścieków 
oraz wód opadowych i drenażowych pochodzących z instalacji produkcyjnych położnych na terenie 
tego kompleksu rafineryjno-petrochemiczno-energetycznego (multiutility) w Płocku. Ze względu na 
pochodzenie i skład napływających ścieków, sieć kanalizacji w Zakładzie Produkcyjnym rozdzielona jest 
na dwa systemy kanalizacji przemysłowej (I i II) oraz dwa systemy kanalizacji opadowej (KOP i KOR). 
Ścieki przemysłowe oczyszczane są wielostopniowo na drodze mechanicznej, fizyko-chemicznej oraz 
biologicznej. Oczyszczanie mechaniczne prowadzone jest na sitach obrotowych, preseparatorach 
i separatorach falisto-płytowych. Oczyszczanie fizykochemiczne odbywa się na flotacji indukcyjnej 
w I systemie oraz w uśredniaczu w II systemie, wspomagane polielektrolitami. Ścieki opadowo-
-drenażowe oczyszczane są na drodze mechanicznej i biologicznej. Wszystkie ścieki napływające na 
COŚ po wstępnym, niezależnym etapie oczyszczenia mechanicznego łączą się w rozdzielaczu ście-
ków i dopiero stąd kierowane są na oczyszczalnię biologiczną, gdzie zachodzi podstawowy proces 

Rys. 4. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – system hermetyzacji 
[materiały własne].
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Rys. 5. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – system hermetyzacji 
[materiały własne].

Rys. 6. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – instalacja CATOX [materiały 
własne].
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oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego, złożonego z wyselekcjonowanych, do tego rodzaju 
ścieków, mikroorganizmów. Po oczyszczaniu biologicznym ścieki poprzez zbiornik końcowy trafiają 
na stawy glonowo-trzcinowe, gdzie zachodzi samoczynny końcowy proces rozkładu zanieczyszczeń. 
Następnie ścieki odprowadzane są do komory ssawnej pompowni przewałowej i dalej do komory 
pompowni technologicznej. Stąd część kierowana jest do zbiorników wody gospodarczej i ppoż., 
zaś nadmiar ścieków przelewa się do kolektora przemysłowego i odpływa do rzeki Wisły, osiągając 
parametry zgodne z wydanym dla instalacji Pozwoleniem Zintegrowanym. W celu ograniczenia emisji 
niezorganizowanej z części mechanicznej oczyszczalni, w której z dużych powierzchni ścieków uwal-
niane są lotne związki organiczne (węglowodory ropopochodne, LZO), COŚ wyposażona jest w układy 
katalitycznego spalania węglowodorów (CATOX I i CATOX II). Węzeł odbioru węglowodorów składa się 
z wentylatora ssącego opary powstające w procesie oczyszczania ścieków [4]. W reaktorze instalacji 
następuje rozkład mieszaniny węglowodorów w obecności katalizatora z czynnikiem aktywnym, jakim 
jest platyna, do dwutlenku węgla i pary wodnej. Redukcja zanieczyszczeń w instalacji CATOX dochodzi 
do 99%. Dzięki obecności przeciwprądowego wymiennika ciepła proces ten zachodzi endotermicznie 
przez większość czasu pracy instalacji. Ze względów bezpieczeństwa proces ten jest tak zautomatyzo-
wany, aby stężenie węglowodorów doprowadzanych do instalacji CATOX nie przekraczał 30% dolnej 
granicy wybuchowości [9].

Rys. 7. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – instalacja bioreaktora 
[materiały własne].

Celem projektowanego innowacyjnego rozwiązania procesowego jest, w perspektywie zmian przepisów 
prawnych, oczekiwań społecznych i rozwoju zakładu m.in: poprawa przepustowości hydraulicznej, popra-
wa czasu retencji, poprawa czasu uśredniania ścieków, zwiększenie pojemności awaryjnej i uśredniającej 
zbiorników oczyszczalni, poprawa wskaźników efektywności energetycznej, poprawa hermetyzacji proce-
sów, zmniejszenie ilości lotnych związków organicznych, zmniejszenie uciążliwości zapachowej – likwidacja 
odgazów, zastosowanie bioreaktora. Zadania do realizacji w myśl zintegrowanego podejścia do zagadnień 
środowiskowych:

1. Poprawa efektywności energetycznej układów pompowych instalacji chłodniczych.
2. Dostosowanie infrastruktury ściekowej do potrzeb rozwojowych.
3. Zmniejszenie emisji LZO z Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
4. Poprawa bezpieczeństwa zasilania Zakładu Produkcyjnego w Płocku w wodę surową.
5. Zwiększenie pojemności rezerwy „awaryjnej”.
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Działania energooszczędne w gospodarce wodno-ściekowej w myśl idei zintegrowanego podejścia 
zaczynają się już na ujęciu wody. Zakład posiada własne ujęcie wody z rzeki Wisły o charakterze zato-
kowym, skąd woda pobierana musi pokonać wysokość skarpy wiślanej (105 m n.p.m.) i jest tłoczona 
trzema kolektorami 3,5 km każdy (dwa o średnicy 1000 mm jeden 1200 mm) i trafia do dwóch zbiorników 
wieżowych na terenie zakładu o wysokości 25 m. Na tym odcinku zrealizowano następujące działania 
energooszczędne:

• praca pompy na ujęciu z falownikiem. Przemiennik może sterować każdym z dyspozycyjnych na 
pompowni agregatem. Parametrem wiodącym dla pracy przemiennika jest ciśnienie w aktualnie 
pracującym kolektorze wodnym; 

• tłoczenie wody trzema kolektorami zamiast jednym. Każdy metr wysokości podnoszenia oznacza 
około 10,5 kW dodatkowego poboru mocy. Jeśli jeden lub dwa rurociągi są wyłączone, np. z powodu 
remontu, to na skutek wzrostu prędkości przepływu rosną straty liniowe powodując wzrost wysokości 
podnoszenia a w efekcie wzrost poboru mocy; 

• utrzymywanie niskiego poziomu wody w zbiornikach wieżowych zmniejsza wysokość podnoszenia 
pomp a w efekcie ogranicza wzrost poboru mocy;

• zakup nowego falownika to poprawa sprawność regulacji o kilka procent w stosunku do starego. 
Przewidywany efekt zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 3.000.000 kWh/rok.

Kolejne działania energooszczędne realizowane już bezpośrednio na instalacjach w obszarze zarówno 
gospodarki wodno-ściekowej, jak i produkcyjnych w zakresie poszczególnych rodzajów wody czy też 
blokach wodnych. Uwaga koncentruje się na tych ostatnich ze względu na fakt, iż procesy schładzania 
wody konsumują znaczną ilość energii elektrycznej. Działania energooszczędne jakie obecnie stosowane 
na blokach wodnych to:

• Utrzymywanie stałego ciśnienia wody
• Intensyfikacja celek poprzez wymianę wypełnień 
• Regulacja łopat wentylatorów
• Wymiana starych silników pomp na wysokosprawne

Wymiana starych silników pomp na wysokosprawne pozwoliła na obniżenie zużycia energii o 5%. 
W wyniku zrealizowanych zadań obniżono wskaźnik zużycia energii elektrycznej na cyrkulację wody 
obiegowej od 2006 r do 2014 r. o 16%.

Przykładowe zadania szczegółowe w obszarze bezpieczeństwo:
1. Odtworzenie elektrycznych układów zasilania

a. Likwidacja rozdzielnic budowy otwartej
b. Przywrócenie zdolności serwisowej

2. Odtworzenie magistralnych sieci wodnych, kanalizacyjnych, solankowych
a.  Kolektory wody surowej
b.  Kolektory wody zdekarbonizowanej i wody p.poż.
c.  Kanalizacja
d.  Wymiana odcinków solanki

3. Poprawa niezawodności systemów automatyki i sterowania
a. Rozproszonego systemu sterowania DCS (ang. Distributed Control System)
b.  Modernizacja systemów sterowania i kontroli

4. Odtworzenie instalacji technologicznych
a. Reaktor wielokomorowy

Przykładowe zadania szczegółowe w obszarze efektywność:
1. Automatyzacja procesów chłodzenia wody obiegowej

a. Falowniki do wentylatorów na chłodniach
b. Wysokosprawne celki chłodnicze
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2. Poprawa sprawności zespołów pompowych
a. Wysokosprawne pompy procesowe
b. Wysokosprawna regulacja falownikami

3. Optymalizacja procesów technologicznych
a. Optymalizacja procesów napowietrzania ścieków
b. Zmiana systemu podgrzewu wody

Przykładem zmiany technologii procesu, która miała wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
była zmiana systemu napowietrzania ścieków na zestawach osadu czynnego oczyszczalni biologicznej 
z aeracyjnego na dyfuzory drobnopęcherzykowe. Zastąpiono 144 aeratory powierzchniowe o łącznej 
mocy około 2 MW czterema dmuchawami z regulacją wydajności. Dzięki temu uzyskano efekt w postaci 
poprawy jakości ścieków oraz obniżenia mocy urządzeń w procesie biologicznego oczyszczania ścieków 
z 2 MW do 0,6 MW czyli o około 70% oraz efekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przeznaczonej 
na cele tego procesu. 

Rys. 8. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – oczyszczalnia biologiczna 
[materiały własne].

Mimo wysokiej skuteczności likwidacji odorów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) niezbędne jest 
wdrożenie działań inwestycyjnych pogłębiających dalszą ich redukcję, takich, jak:

1. Hermetyzacja i likwidacja substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z uśredniacza 
oraz kanału dopływowego i odpływowego.

2. Budowa nowego zbiornika retencyjnego z dachem pływającym o pojemności V = 10 000m3.
3. Likwidacja substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z części reakcyjnej biologicznej 

oczyszczalni ścieków poprzez zmianę sposobu wprowadzania ścieków do zestawów osadu czynnego.
4. Hermetyzacja i likwidacja substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z urządzeń 

do oczyszczania wód opadowych z części rafineryjnej.
5. Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku: 

• przebudowa kanalizacji ścieków o łącznej długości 4090 mb,
• rozbudowa oczyszczalni ścieków.
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Uśredniacz ścieków

Lokalizacja
części

biologicznej

Lokalizacja oczyszczalni ścieków
opadowych

Rys. 9. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – schemat rozmieszczenia 
obiektów – stan przed wdrożeniem inwestycji [materiały własne].

Oznaczenia:
1. Hermetyzacja 

uśredniacza ścieków.
2. Zabudowa zbiornika  

V = 10 000m3.
3. Hermetyzacja urządzeń 

do oczyszczania wód 
opadowych z części 
rafineryjnej zakladu.

4. Zmiana sposobu 
wprowadzania ścieków 
do oczyszczalni 
biologicznej.

5. RTO – reaktor dopalający 
odgazy

6. CATOX – Instalacje 
rozkładu katalitycznego 
odgazów zawierających 
węglowodory

Rys. 10. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – schemat rozmieszczenia 
obiektów – stan po wdrożeniu inwestycji [materiały własne].
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EFEKTY WDROŻENIA PROGRAMU

W wyniku wdrożenia powyższych inicjatyw emisja węglowodorów do atmosfery z Centralnej Oczysz-
czalni Ścieków zostanie ograniczona 4-krotnie. Dodatkowo maksymalna przepustowość oczyszczalni 
zwiększy się o ponad 30% i zostanie stworzona rezerwa na przyjęcie dodatkowych ilości ścieków.

68

Przed
dezodoryzacją

[Mg/rok]

Po
dezodoryzacji

[Mg/rok]

14

–80%

Rys. 11.Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – efekty wdrożenia zadań 
w zakresie deodoryzacji [materiały własne].
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+34%

Rys. 12. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – efekty wdrożenia zadań 
zwiększenia pojemności rezerwy awaryjnej [materiały własne].

Efekty w obszarze bezpieczeństwo:
a. Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego zakładów produkcyjnych w GK
b. Gotowość na wypadek pożaru
c. Eliminacja zagrożeń dla obsługi instalacji
d. Niezawodna kontrola procesu produkcji

Efekty w obszarze efektywność:
Obniżenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej na produkcje wody chłodniczej KWh/ m3

Dotychczasowe działania energooszczędne w gospodarce wodno-ściekowej przy zastosowaniu zintegro-
wanego podejścia przyniosły następujące oszczędności energii elektrycznej:

• Zmiany procesowe – 15 000 MW/h rok
• Wysokosprawna regulacja – 25 000 MW/h rok
• Wysokosprawne urządzenia – 9000 MW/h rok
Łącznie daje to oszczędności na poziomie 45 000 MW/h rok tj. o 17% mniej w stosunku do pierwotnego 

zużycia energii.
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Rys. 13. Rafineria PKN ORLEN S.A. Centralna Oczyszczalnia Ścieków – efekty wdrożenia zadań 
w zakresie poprawy efektywności energetycznej [materiały własne].

PODSUMOWANIE

Realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych pozwoli w sposób zintegrowany połączyć rozwój zakładu 
produkcyjnego powiązany ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych z zachowaniem i wysokiej spraw-
ności oczyszczalni przy jak najmniejszym jej oddziaływaniu na środowisko pracy i otoczenie, poprzez 
pogłębienie jej hermetyzacji i likwidacji substancji odorowych. Nie można tych elementów traktować 
rozdzielnie. Zmieniając choćby średnicę kanalizacji zwiększamy powierzchnię parowania ścieków a co 
za tym idzie ilość substancji odorowych do odebrania i unieszkodliwienia. Tak więc sama rozbudowa 
kanalizacji powinna oznaczać zintegrowane podejście do zarządzania inwestycjami bo musi uwzględniać 
zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, rozbudowę urządzeń do oczyszczania ścieków 
oraz unieszkodliwiania odorów. Zbagatelizowanie któregoś elementu może spowodować pogorszenie 
oddziaływania środowiskowego oczyszczalni ścieków (niewystarczający stopień oczyszczania ścieków, 
zwiększenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i norm w środowisku pracy). 
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WPROWADZENIE

Reakcje estryfikacji kwasów karboksylowych lub ich bezwodników alkoholami są szeroko wykorzystywane 
w praktyce przemysłowej. W zależności od użytego surowca prowadzą one do otrzymywania rozmaitych 
estrów organicznych, które stosowane są w produkcji rozpuszczalników, plastyfikatorów, żywic, tworzyw 
sztucznych, powłok, smarów, perfum, środków zapachowych, kosmetyków, mydeł, środków powierzchnio-
wo czynnych, leków, środków biobójczych i w wielu innych dziedzinach [1]. Reakcja estryfikacji bezwodnika 
maleinowego alkoholem butylowym przebiega w dwóch etapach: 
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Wprowadzenie 

Reakcje estryfikacji kwasów karboksylowych lub ich bezwodników alkoholami są szeroko 
wykorzystywane w praktyce przemysłowej. W zależności od użytego surowca prowadzą one 
do otrzymywania rozmaitych estrów organicznych, które stosowane są w produkcji rozpuszczalników, 
plastyfikatorów, żywic, tworzyw sztucznych, powłok, smarów, perfum, środków zapachowych, 
kosmetyków, mydeł, środków powierzchniowo czynnych, leków, środków biobójczych i w wielu 
innych dziedzinach [1]. Reakcja estryfikacji bezwodnika maleinowego alkoholem butylowym 
przebiega w dwóch etapach:  

Rys. 1. Schemat reakcji otrzymywania maleinianu dibutylu 

W pierwszym szybkim i zachodzącym praktycznie do końca etapie powstaje monoester, 
maleinian monobutylu, który następnie reaguje z cząsteczką alkoholu butylowego, co prowadzi 
do  otrzymania diestru – maleinianu dibutylu. Reakcja ta jest odwracalna i powolna, dlatego też 
proces otrzymywania maleinianu dibutylu prowadzi się w obecności katalizatora kwasowego 
oraz  z  ciągłym wyprowadzaniem wody ze środowiska reakcji [2]–[7]. 

Maleinian dibutylu znajduje zastosowanie przede wszystkim jako plastyfikator tworzyw 
winylowych i styrenowych [8]-[18]. Estry maleinowe wykorzystywane są również do wytwarzania 
utwardzaczy powłok polimocznikowych [19]-[25] oraz detergentów takich, jak np. sulfobursztyniany 
[3]-[6], [26]-[30]. Mogą być one także produktem przejściowym do wytwarzania 1,4-butanodiolu, 
istotnego półproduktu w przemyśle tworzyw sztucznych, z którego otrzymywane są poliestry, 
poliwęglany oraz poliuretany i rozpuszczalniki takie, jak tetrahydrofuran czy g-butyrolakton [31]-[42]. 
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W pierwszym szybkim i zachodzącym praktycznie do końca etapie powstaje monoester, maleinian 
monobutylu, który następnie reaguje z cząsteczką alkoholu butylowego, co prowadzi do otrzymania 
diestru – maleinianu dibutylu. Reakcja ta jest odwracalna i powolna, dlatego też proces otrzymywania 
maleinianu dibutylu prowadzi się w obecności katalizatora kwasowego oraz z ciągłym wyprowadzaniem 
wody ze środowiska reakcji [2]–[7].

Maleinian dibutylu znajduje zastosowanie przede wszystkim jako plastyfikator tworzyw winylowych 
i styrenowych [8]–[18]. Estry maleinowe wykorzystywane są również do wytwarzania utwardzaczy powłok 
polimocznikowych [19]–[25] oraz detergentów takich, jak np. sulfobursztyniany [3]–[6], [26]–[30]. Mogą być 
one także produktem przejściowym do wytwarzania 1,4-butanodiolu, istotnego półproduktu w przemyśle 
tworzyw sztucznych, z którego otrzymywane są poliestry, poliwęglany oraz poliuretany i rozpuszczalniki 
takie, jak tetrahydrofuran czy g-butyrolakton [31]–[42]. W preparatyce organicznej wykorzystywane są 
jako dienofile w reakcjach addycji oraz cykloaddycji [43]–[48]. Jako dienofile mogą być składnikami leków 
stosowanych w leczeniu jaskry [49]. 

Maleinian dibutylu może znajdować wiele różnych zastosowań i proces jego syntezy jest dobrze opano-
wany technicznie, natomiast słabo poznana jest kinetyka otrzymywania tego związku. W latach 1999–2005 
ukazało się szereg prac dotyczących kinetyki reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego z użyciem wyżej 
cząsteczkowych alkoholi alifatycznych –od C6 do C12 [50]–[54]. Badania te prowadzono z ciągłym usuwa-
niem wody ze środowiska reakcji. Z kolei, w literaturze dostępnych jest zaledwie kilka prac opisujących 
badania kinetyczne reakcji estryfikacji bezwodnika niskocząsteczkowymi alkoholami C1–C4 [2], [55]–[58]. 
Eksperymenty te prowadzono bez wyprowadzania wody ze środowiska reakcji. Spośród tych prac tylko 
jedna, pochodząca z 1977 roku, opisuje kinetykę syntezy maleinianu dibutylu prowadzonej w obecności 
kwasu p-toluenosulfonowego [2]. Zgodnie z tym opisem reakcja zachodziła według kinetyki reakcji drugo-
rzędowej wobec monoestru, a badania kinetyczne były zakłócane reakcją odwrotną – hydrolizą estru. Ze 
streszczenia niedostępnego artykułu opublikowanego w 1985 roku wynika, że przeprowadzono również 
badania kinetyczne reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem w warunkach niekatalitycz-
nych. Kinetykę reakcji określono jako trzeciego rzędu – pierwszego rzędu względem monoestru i drugiego 
rzędu wobec alkoholu [59].

Ze względu na szerokie zastosowanie maleinianu dibutylu, a tak skąpe informacje dotyczące kinetyki 
jego otrzymywania celem pracy były badania kinetyczne procesu estryfikacji bezwodnika maleinowe-
go trzema izomerami alkoholu butylowego: n-butanolem, -i-butanolem, sec-butanolem w obecności 
katalizatorów kwasowych takich jak: kwas metanosulfonowy, Nafion SAC-13, tytanian tetrabutylu oraz 
w warunkach niekatalitycznych. 

Pod względem właściwości kwasowo-zasadowych kwas metanosulfonowy i Nafion SAC-13 to kwasy 
Brønsteda – czyli dawcy protonu zwane też kwasami protonowymi, a tytanian tetrabutylu to kwas Lewisa, 
akceptor pary elektronowej. Kwas metanosulfonowy posiada zbliżone właściwości do klasycznego kata-
lizatora reakcji estryfikacji – kwasu siarkowego. Jednak, w przeciwieństwie do niego nie powoduje tak 
silnego odwadniania alkoholu, nie wykazuje też właściwości utleniających, co przekłada się na mniejszą 
zawartość produktów ubocznych w mieszaninach poreakcyjnych oraz  jaśniejszą barwę końcowego 
produktu [60],[61]. Tytanian tetrabutylu to łatwo dostępny i nietoksyczny związek, stosowany od lat jako 
katalizator reakcji estryfikacji, transestryfikacji oraz poliestryfikacji [62]–[64]. Nafion SAC-13 jest kompo-
zytem składającym się z Nafionu – sulfonowanego polimeru fluorowego – oraz krzemionki. Połączenie 
trwałego teflonowego szkieletu z grupami sulfonowymi odpowiada za silne właściwości kwasowe Nafionu 
i za jego wysoką odporność chemiczną oraz termiczną. Nafion to superkwas stabilny w temperaturach 
do 463 K. Jego kompozyt z krzemionką charakteryzuje się większą powierzchnią właściwą oraz lepszą 
dostępnością grup sulfonowych w porównaniu do czystego polimeru [65]–[67]. Kwas metanosulfonowy 
i tytanian tetrabutylu to katalizatory homogeniczne, a Nafion SAC-13 to katalizator heterogeniczny, który 
można łatwo usunąć z mieszaniny poreakcyjnej i ponownie użyć w procesie.



część doświadczalna

69

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Stosowane w badaniach reagenty: bezwodnik maleinowy oraz alkohole butylowe: n-butanol, i-butanol, 
sec-butanol to odczynniki firmy POCH (obecnie Avantor) o czystości ≥ 99%. Jako katalizatory użyto: kwas 
metanosulfonowy (99,5%), tytanian tetrabutylu (97%) oraz Nafion SAC-13 firmy Sigma-Aldrich. 

Zbadano wpływ na szybkość syntezy maleinianu dibutylu: stężenia reagentów, temperatury reakcji, 
rodzaju alkoholu butylowego i katalizatora oraz wybranych właściwości katalizatorów.

Badania kinetyczne prowadzono w warunkach izotermicznych z ciągłym wyprowadzaniem wody ze 
środowiska reakcji, co pozwoliło wyeliminować reakcję hydrolizy maleinianu dibutylu i przybliżyć warunki 
badań do warunków przemysłowych otrzymywania estru. W badaniach stosowano termostatowany, szkla-
ny reaktor doświadczalny o pojemności 150 cm3 z płaszczem grzejnym wyposażony w wysokoobrotowe 
mieszadło magnetyczne, termometr, głowicę do poboru próbek oraz nasadkę azeotropową z chłodnicą 
zwrotną. Wodę ze środowiska reakcji usuwano w formie azeotropu z alkoholem butylowym oraz w wyniku 
przedmuchu mieszaniny reakcyjnej gazowym azotem. 

Eksperymenty prowadzono umieszczając w reaktorze alkohol butylowy, który ogrzewano do tempera-
tury wrzenia. Następnie do reaktora wsypywano bezwodnik maleinowy i całość ogrzewano do zaplanowa-
nej temperatury eksperymentu. Po osiągnięciu tej temperatury dodawano, o ile był stosowany, katalizator 
reakcji po czym pobierano pierwszą próbkę do analizy. Od tego momentu rozpoczynano pomiar czasu 
przyjmując dla pierwszej próbki czas reakcji t=0. Kolejne próbki pobierano w ściśle określonych odstępach 
czasu. Czas pobierania próbek był nierównomierny, uzależniony od szybkości badanej reakcji. Pobrane 
próbki natychmiast oziębiano i wykonywano oznaczenie liczby kwasowej. Następujący w trakcie reakcji 
ubytek alkoholu, wskutek oddestylowania azeotropu woda – alkohol, uzupełniano odpowiednią ilością 
świeżego alkoholu

Badania kinetyczne prowadzono w zakresie temperatur od 383 do 433 K. Zakres temperatur reakcji 
zależał od rodzaju stosowanego alkoholu butylowego. Reakcje z najwyżej wrzącym izomerem alkoholu 
butylowego, n-butanolem, prowadzono w zakresie od 383 do 433 K, natomiast z niżej wrzącym i-butanolem 
do maksymalnie 423 K, a z najbardziej lotnym izomerem- sec-butanolem do 403 K. Stosowanie wyższych 
niż wymienione wartości temperatur reakcji powodowało intensywne parowanie alkoholu, co prowadziło 
do niestabilności układu i otrzymywania nieprzydatnych w analizie kinetycznej danych eksperymentalnych. 
Badania prowadzono w zakresie wartości początkowego stosunku molowego alkoholu do bezwodnika 
maleinowego od 2,0:1 do 5,0:1. Liniową zależność stężenia katalizatora od stałej szybkości reakcji stwier-
dzono w licznych pracach poświęconym badaniom kinetycznym reakcji estryfikacji, w tym również i tych 
dotyczących reakcji syntezy maleinianów prowadzonych zarówno wobec katalizatorów homo- , jak i hete-
rogenicznych [2], [55], [56]. Przyjęto, że taka zależność zachodzi również dla syntezy maleinianu dibutylu. 
Eksperymenty prowadzono przy jednym poziomie stężenia katalizatora, które dobierano eksperymentalnie 
i które zależało od rodzaju stosowanego katalizatora oraz od izomeru alkoholu butylowego. Stężenie kata-
lizatora wynosiło od 0,25 do 2% mas. Dla najmniej aktywnego izomeru alkoholu sec-butanolu przeprowa-
dzono reakcje tylko z najbardziej aktywnymi katalizatorami – kwasem metanosulfonowym oraz Nafionem 
SAC-13. Reakcje w warunkach niekatalitycznych oraz z tytanianem tetrabutylu biegły zbyt wolno. 

Ze względu na szybki przebieg pierwszego etapu reakcji przedmiotem badań kinetycznych była, w isto-
cie, powolna reakcja estryfikacji maleinianu monobutylu alkoholem butylowym. Warunki reakcji dobrano 
w taki sposób, aby bezwodnik maleinowy natychmiast i całkowicie ulegał estryfikacji do monoestru, 
a w układzie biegła tylko reakcja otrzymywania diestru. Wówczas jako reagent odniesienia można było 
przyjąć maleinian monobutylu. Monoester był jedynym w układzie reagentem o charakterze kwasowym. 
W związku z czym, zmianę jego stężenia w czasie mierzono szybką i dokładną metodą miareczkową 
wykonując oznaczenie tzw. liczby kwasowej w próbce mieszaniny reakcyjnej, uwzględniając przy tym 
kwasowość katalizatora. Na podstawie liczby kwasowej wyznaczano stopień konwersji monoestru. 
Chromatografię gazową wykorzystano do sprawdzenia składu, losowo wybranych, mieszanin reakcyjnych 
pod kątem występowania produktów ubocznych. Stwierdzono obecność jedynie bardzo niewielkich ilości 
produktów ubocznych, z czego głównym zanieczyszczeniem maleinianu dibutylu był jego geometryczny 
izomer – fumaran dibutylu. Zawartość wody w mieszaninach reakcyjnych badano metodą Karla Fischera. 
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Jej stężenie, w mieszaninach końcowych, wynosiło maksymalnie 0,2% mas., co świadczy o skutecznym 
usuwaniu wody ze środowiska reakcji.

Badano możliwość wielokrotnego użycia heterogenicznego katalizatora Nafionu SAC-13 w syntezie 
maleinianu dibutylu. Przeprowadzono trzy reakcje estryfikacji bezwodnika maleinowego n-butanolem 
W pierwszej z nich stosowano świeży katalizator, a w dwóch kolejnych katalizator z poprzedniej syntezy. 
Przed ponownym użyciem katalizator przemywano jeden raz metanolem, trzy razy 0,1 M roztworem 
kwasu solnego, a także wodą do odczynu obojętnego. Wyniki eksperymentów wykazały, że heterogenicz-
ny katalizator Nafion SAC-13 można stosować w reakcji przynajmniej trzykrotnie po prostym oczyszczaniu 
bez utraty aktywności (Rys.2).
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gdzie: k – stała szybkości reakcji, R – stała gazowa (J·mol–1·K–1), T – temperatura reakcji (K) 
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Z opracowania danych doświadczalnych wynika, że w zbliżonych warunkach reakcji alkohole butylowe 
pierwszorzędowe (n-butanol i i-butanol) wykazywały zbliżoną aktywność i były dużo bardziej aktywne niż 
izomer drugorzędowy, sec-butanol (Rys. 3, Tabela 2). Taki wynik jest zgodny z ogólnie przyjętym szeregiem 
reaktywności alkoholi w reakcji estryfikacji. Im większa zawada przestrzenna tym wolniejszy przebieg 
reakcji estryfikacji [68].

Tabela 1. Zakładane równania kinetyczne reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem, 
i-butanolem i sec-butanolem

Rząd 
reakcji

Postać różniczkowa Postać całkowa

1 [69]

2 [69]

2 [69]

1,5 [69]

1,5

1,5

1 )

Aktywność katalizatorów w przebadanych reakcjach była następująca:

tytanian tetrabutylu << Nafion SAC-13 < kwas metanosulfonowy

Najwolniej biegły reakcje estryfikacji prowadzone w warunkach niekatalitycznych oraz wobec kataliza-
tora metaloorganicznego – tytanianu tetrabutylu, który najprawdopodobniej w warunkach reakcji ulegał 
częściowemu rozpadowi w wyniku tworzącej się w reakcji wody. Świadczyło o tym zmętnienie mieszanin 
poreakcyjnych wskutek tworzenia się tlenku tytanu. Wyższą aktywnością odznaczał się katalizator hete-
rogeniczny – Nafion SAC-13, a najwyższą aktywność wykazywał kwas metanosulfonowy. Takie zależności 
otrzymano dla wszystkich izomerów alkoholu butylowego n-butanolu, i-butanolu i sec-butanolu (Rys. 4, 
Tabela 2). 
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bardziej aktywne niż izomer drugorzędowy, sec-butanol (Rys.3, Tabela 2). Taki wynik jest zgodny 
z  ogólnie przyjętym szeregiem reaktywności alkoholi w reakcji estryfikacji. Im większa zawada 
przestrzenna tym wolniejszy przebieg reakcji estryfikacji [68]. 

Tabela 1.  Zakładane równania kinetyczne reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu  n-butanolem,  
i-butanolem i sec-butanolem 

Rząd 
reakcji Postać różniczkowa Postać całkowa 

1 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨 

𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ (𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 = 𝐥𝐥𝐥𝐥	(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) [69] 

2 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨𝟐𝟐  

𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)𝟐𝟐 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 =

𝟏𝟏
𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎

∙
𝒅𝒅𝑨𝑨

𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨
 [69] 

2 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨 ∙ 𝒅𝒅𝑩𝑩 

𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)(𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) 

𝒃𝒃𝑨𝑨 =
𝒅𝒅𝑩𝑩,𝟎𝟎
𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎

 

𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 =
𝟏𝟏

𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏) 𝒍𝒍𝒍𝒍
𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨

𝒃𝒃𝑨𝑨(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)
 

𝒃𝒃𝑨𝑨 ≠ 𝟏𝟏 
[69] 

1,5 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨

𝟏𝟏,𝟓𝟓 
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 	A𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎	∙ (𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)𝟏𝟏,𝟓𝟓 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 =

𝟐𝟐
A𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎

∙ B
𝟏𝟏

A(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)
− 𝟏𝟏C [69] 

1,5 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨 ∙ 𝒅𝒅𝑩𝑩

𝟎𝟎,𝟓𝟓 
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌	 ∙ A𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨)

∙ 	 (𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) 
𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 =

𝟏𝟏
A𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏)

∙ 𝒍𝒍𝒍𝒍 B
A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨 + A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏
A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨 − A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏

C 

1,5 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨

𝟎𝟎,𝟓𝟓 ∙ 𝒅𝒅𝑩𝑩 

𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌	 ∙ E𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) ∙ 	 (𝒃𝒃𝑨𝑨

− 𝒅𝒅𝑨𝑨) 
𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 =

−𝟐𝟐
A𝒅𝒅𝑨𝑨,𝟎𝟎(𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏)

∙ 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒅𝒅𝒂𝒂𝒂𝒂B
A𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨
A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝟏𝟏

C 

1 −
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅𝑨𝑨

𝟎𝟎,𝟓𝟓 ∙ 𝒅𝒅𝑩𝑩
𝟎𝟎,𝟓𝟓 

𝒅𝒅𝒅𝒅𝑨𝑨
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒌𝒌	 ∙

𝟏𝟏
A𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨 ∙ 	A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨

 𝒌𝒌 ∙ 𝒅𝒅 = −𝟐𝟐𝒍𝒍𝒍𝒍(A𝟏𝟏 − 𝒅𝒅𝑨𝑨 +	A𝒃𝒃𝑨𝑨 − 𝒅𝒅𝑨𝑨) 

 

Aktywność katalizatorów w przebadanych reakcjach była następująca: 

tytanian tetrabutylu << Nafion SAC-13 < kwas metanosulfonowy 

Najwolniej biegły reakcje estryfikacji prowadzone w warunkach niekatalitycznych oraz wobec 
katalizatora  metaloorganicznego - tytanianu tetrabutylu, który najprawdopodobniej w warunkach 
reakcji ulegał częściowemu rozpadowi w wyniku tworzącej się w reakcji wody. Świadczyło o tym 
zmętnienie mieszanin poreakcyjnych wskutek tworzenia się tlenku tytanu. Wyższą aktywnością 
odznaczał się katalizator heterogeniczny – Nafion SAC-13, a najwyższą aktywność wykazywał 
kwas  metanosulfonowy. Takie zależności otrzymano dla wszystkich izomerów alkoholu butylowego 
n-butanolu, i-butanolu i sec-butanolu (Rys.4,Tabela 2).   
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Rys. 3. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego n-butanolem, i-butanolem i sec-butanolem wobec Nafionu SAC-13, T=393 K. 

 

Rys. 4.  Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego i -butanolem wobec różnych katalizatorów i w warunkach niekatalitycznych, T=403 K 
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Rys. 4. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego i-butanolem wobec różnych katalizatorów i w warunkach niekatalitycznych, T=403 K
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Tabela 2. Wyznaczone wartości szybkości reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem,  
i-butanolem i sec-butanolem w różnych temperaturach reakcji dla hA=0,60 i b=2,5:1

Katalizator
Stężenie kat.

(% mas.)
Alkohol

Wyznaczona wartość szybkości reakcji
 (mol·min–1·dm–3) x 10–3

383 K 393 K 403 K 413 K 423 K 433 K

Kwas 
metanosulfonowy

0,25% n-butanol 27,1 62,2 92,1 134,9

0,25% i-butanol 35,9 61,9 81,5 106,0

0,35% sec-butanol 4,3 10,2 19,0

Nafion SAC-13 

2,0% n-butanol 5,3 12,8 29,4

2,0% i-butanol 6,0 11,8 25,2

3,0% sec-butanol 1,4 2,1

Tytanian 
tetrabutylu

1,5% n-butanol 1,0 3,1 7,9

1,5% i-butanol 1,1 3,1 7,1

Reakcja 
niekatalityczna

– n-butanol 1,1 1,6 2,9 4,4 6,8

– i-butanol 0,9 1,7 2,8 2,9* 3,1*

* wartości tych nie brano pod uwagę przy wyznaczeniu wartości Eai ko, ze względu na otrzymywanie niskiej wartości współczyn-
nika determinacji, R2< 0,95.

Równanie kinetyczne opisano wzorem:
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Tabela 2. Wyznaczone wartości szybkości reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem,  
i-butanolem i sec-butanolem w  różnych temperaturach reakcji dla hA=0,60 i b=2,5:1 

 
Katalizator 

Stężenie kat. 
(% mas.) Alkohol 

Wyznaczona wartość szybkości reakcji 
 (mol·min-1·dm-3) x 10-3 

383 K 393 K 403 K 413 K 423 K 433 K 

Kwas metanosulfonowy 
0,25% n-butanol  27,1 62,2 92,1 134,9  
0,25% i-butanol  35,9 61,9 81,5 106,0  
0,35% sec-butanol 4,3 10,2 19,0    

Nafion SAC-13  
2,0% n-butanol  5,3 12,8 29,4   
2,0% i-butanol  6,0 11,8 25,2   
3,0% sec-butanol  1,4 2,1    

Tytanian tetrabutylu 1,5% n-butanol  1,0 3,1 7,9   
1,5% i-butanol  1,1 3,1 7,1   

Reakcja niekatalityczna - n-butanol  1,1 1,6 2,9 4,4 6,8 
- i-butanol  0,9 1,7 2,8 2,9* 3,1* 

* wartości tych nie brano pod uwagę przy wyznaczeniu wartości Eai ko, ze względu na otrzymywanie niskiej 
wartości współczynnika determinacji, R2< 0,95. 

Równanie kinetyczne opisano wzorem: 

 𝑟𝑟K = 𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐KM ∙ 𝑐𝑐N
O	 (2)	

gdzie: A- maleinian monobutylu, B- alkohol butylowy, a, b- cząstkowe rzędy reakcji, k –stała 
szybkości reakcji, która jest iloczynem stężenia katalizatora i stałej 𝒌𝒌ʹ :𝒌𝒌 = 𝒌𝒌ʹ ∙ 𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 

Wyznaczone wartości wykładników potęgowych w równaniu (2) oraz określone na podstawie 
równania Arrheniusa wartości energii aktywacji i współczynnika przedwykładniczego zamieszczono 
w Tabeli 3. 

Tabela 3.  Wyznaczone wartości współczynnika przedwykładniczego i energii aktywacji 
dla  reakcji estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem, i-butanolem i sec-butanolem 

Katalizator Alkohol 

Przyjęty model 
równania kinet. 
rA=k·cA

a·cB
b 

Zakres temp. 
reakcji(K) 

Współczynnik 
przedwykładniczy  

(dm3·mol-1)(a+b-1)·min-1 

 

Energia 
aktywacji 
(kJ·mol-1) 

a b 

Kwas 
metanosulfonowy 

n-butanol 1 0,5 393-423 5,12·107 72,3 
i-butanol 1 0,5 393-423 5,16·104 48,9 

sec-butanol 1 1 383-403 1,20·1010 95,7 

Nafion  
SAC-13 

n-butanol 1 0,5 393-413 5,72·1012 116,0 
i-butanol 1 0,5 393-413 1,85·1010 96,9 

sec-butanol 1 1 393, 403   
Tytanian 

tetrabutylu 
n-butanol 1 1 393-413 3,05·1014 136,0 
i-butanol 1 1 393-413 1,11·1013 125,0 

Reakcja niekatalit. 
n-butanol 2 0 393-433 4,46·105 67,0 
i-butanol 2 0 393-413 8,56·106 77,1 

 

 

 (2)

gdzie: A – maleinian monobutylu, B – alkohol butylowy, α, β – cząstkowe rzędy reakcji, k – stała szybkości 
reakcji, która jest iloczynem stężenia katalizatora i stałej:

Wyznaczone wartości wykładników potęgowych w równaniu (2) oraz określone na podstawie równania 
Arrheniusa wartości energii aktywacji i współczynnika przedwykładniczego zamieszczono w Tabeli 3.

Na szybkość większości reakcji wpływało zarówno stężenie monoestru, jak i alkoholu. Mniej czułe na 
zmianę stężenia alkoholu były reakcje estryfikacji prowadzone z aktywnymi pierwszorzędowymi alko-
holami butylowymi wobec silnie kwasowych katalizatorów – kwasu metanosulfonowego oraz Nafionu 
SAC-13. W większym stopniu stężenie alkoholu wpływało na szybkość reakcji, w których stosowano mniej 
aktywny katalizator, taki jak tytanian tetrabutylu, lub mniej aktywny izomer alkoholu butylowego – sec-
-butanol. Szybkość, najwolniej przebiegających, reakcji estryfikacji z n- oraz i-butanolem w warunkach 
niekatalitycznych zależała jedynie od stężenia monoestru. Reakcje te były najbardziej wrażliwe na zmianę 
stężenia monoestru. Wynikało to z „podwójnej” roli monoestru, który był substratem reakcji oraz, jako 
słaby kwas organiczny, pełnił rolę katalizatora procesu [50]. Wpływ zmiany początkowego stosunku molo-
wego substratów na szybkość reakcji oraz wykresy dopasowania punktów doświadczalnych do przyjętego 
równania kinetycznego dla wybranych procesów pokazano na Rys. 5–8.

W najmniejszym stopniu temperatura wpływała na szybkość reakcji prowadzonych z pierwszorzędowy-
mi izomerami alkoholu butylowego w obecności kwasu metanosulfonowego i na proces niekatalityczny. 
Niska wartość energii aktywacji dla reakcji biegnących w warunkach niekatalitycznych wynikała z tego, że 
reakcje te biegły tak wolno, że wzrost temperatury reakcji nie powodował ich znaczącego przyspieszenia. 
Wrażliwe na zmianę temperatury były wszystkie reakcje prowadzone z sec-butanolem oraz z pierwszorzę-
dowymi alkoholami butylowymi wobec Nafionu SAC-13 i tytanianu tetrabutylu. Wpływ temperatury na 
szybkość reakcji oraz wykresy Arrheniusa dla niektórych procesów pokazano na Rys. 9–11.
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Różnica w obliczonych wartościach energii aktywacji dla reakcji z n- oraz i- butanolem prowadzonych 
wobec kwasu metanosulfonowego (Tabela 3) związana jest z temperaturami wrzenia tych pierwszorzędo-
wych alkoholi. W temperaturze reakcji 393 K niżej wrzący i-butanol był bardziej aktywny. Natomiast, w 413 
i 423 K wyższą aktywność wykazywał n-butanol (Tabela 2). W temperaturze 423 K układ z wyżej wrzącym 
n-butanolem był bardziej stabilny niż układ z intensywnie wrzącym, w tych warunkach, i-butanolem.

W większości przebadanych przypadków, szybkość procesów z alkoholami butylowymi zależała zarów-
no od zmiany stężenia monoestru, jak i alkoholu. Zastosowanie, w niniejszych badaniach, niezbyt wysokich 
nadmiarów alkoholu do kwasu umożliwiło wychwycenie wpływu zmiany stężenia alkoholu na szybkość 
reakcji. Jest to zależność empiryczna, w dużym stopniu jednak zgodna z ogólnie postulowaną kinetyką tego 
typu reakcji estryfikacji, którą określa się jako drugiego rzędu – pierwszego ze względu na kwas i pierwsze-
go wobec alkoholu [70].

Tabela 3. Wyznaczone wartości współczynnika przedwykładniczego i energii aktywacji dla reakcji 
estryfikacji maleinianu monobutylu n-butanolem, i-butanolem i sec-butanolem

Katalizator Alkohol

Przyjęty model 
równania kinet.

rA=k·cA
α·cB

β

Zakres 
temp. 

reakcji(K)

Współczynnik 
przedwykładniczy 

(dm3·mol-1)(α+β-1)·min-1

Energia 
aktywacji 
(kJ·mol–1)

α β

Kwas 
metano-

sulfonowy

n-butanol 1 0,5 393–423 5,12·107 72,3

i-butanol 1 0,5 393–423 5,16·104 48,9

sec-butanol 1 1 383–403 1,20·1010 95,7

Nafion  
SAC-13

n-butanol 1 0,5 393–413 5,72·1012 116,0

i-butanol 1 0,5 393–413 1,85·1010 96,9

sec-butanol 1 1 393, 403 – –

Tytanian 
tetrabutylu

n-butanol 1 1 393–413 3,05·1014 136,0

i-butanol 1 1 393–413 1,11·1013 125,0

Reakcja 
niekatalit.

n-butanol 2 0 393–433 4,46·105 67,0

i-butanol 2 0 393–413 8,56·106 77,1
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Rys. 5. Zgodność modelu kinetycznego (r=kcAcB

0,5) z wynikami badań doświadczalnych w reakcji 
estryfikacji bezwodnika maleinowego i-butanolem wobec 0,25% mas. kwasu metanosulfonowego 
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Rys. 7. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego n-butanolem wobec 0,25% mas. kwasu metanosulfonowego dla różnych początkowych 

stosunków molowych substratów, T=393 K 
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Rys. 9. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego i-butanolem wobec 2% mas. Nafionu SAC-13 dla różnych temperatur 

 
Rys. 10. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 

maleinowego sec-butanolem wobec 0,35% mas. kwasu metanosulfonowego dla różnych temperatur 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

St
op

ie
ń 

ko
nw

er
sji

 m
al

ei
ni

an
u 

m
on

ob
ut

yl
u

Czas reakcji (min)

T=393K, b=2,5:1
T=403K, b=2,5:1
T=413K, b=2,5:1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600 800 1000

St
op

ie
ń 

ko
nw

er
sji

 m
al

ei
ni

an
u 

m
on

ob
ut

yl
u 

Czas reakcji (min)

T=383K, b=2,5:1

T=393K, b=2,5:1

T=403K, b=2,5:1

Rys. 9. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego i-butanolem wobec 2% mas. Nafionu SAC-13 dla różnych temperatur

11 
 

 

Rys. 9. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego i-butanolem wobec 2% mas. Nafionu SAC-13 dla różnych temperatur 

 
Rys. 10. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 

maleinowego sec-butanolem wobec 0,35% mas. kwasu metanosulfonowego dla różnych temperatur 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

St
op

ie
ń 

ko
nw

er
sji

 m
al

ei
ni

an
u 

m
on

ob
ut

yl
u

Czas reakcji (min)

T=393K, b=2,5:1
T=403K, b=2,5:1
T=413K, b=2,5:1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600 800 1000

St
op

ie
ń 

ko
nw

er
sji

 m
al

ei
ni

an
u 

m
on

ob
ut

yl
u 

Czas reakcji (min)

T=383K, b=2,5:1

T=393K, b=2,5:1

T=403K, b=2,5:1

Rys. 10. Zmiany stopnia konwersji maleinianu monobutylu w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego sec-butanolem wobec 0,35% mas. kwasu metanosulfonowego dla różnych temperatur



badania kinetyczne procesu estryfikacji bezWodnika MaleinoWego…

78
12 

 

 

Rys. 11.  Zależność Arrheniusa dla reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego n-butanolem i  
i-butanolem wobec różnych katalizatorów i w warunkach niekatalitycznych, T=393-433 K 

Katalizatory porównano również pod względem produkcyjności estru czyli ilości utworzonego 
w syntezie maleinianu dibutylu przypadającą na jeden milimol jonów wodoru lub atomów metalu 
katalizatora [71]. Obliczoną ilość centrów aktywnych katalizatora biorących udział w reakcji 
zamieszczono w Tabeli  4, a wyznaczone wartości produkcyjności estru w Tabeli 5 i 6. 

Tabela 4. Ilość centrów aktywnych katalizatora w reakcji estryfikacji bezwodnika 
maleinowego n-butanolem, i-butanolem i sec-butanolem dla b=2,5:1 

Katalizator Stężenie kat. (% mas.) Alkohol 𝒏𝒏𝑯𝑯R,𝑴𝑴 (mmol) 

Kwas 
metanosulfonowy 

0,25 n-butanol 2,78 
0,25 i-butanol 2,78 
0,35 sec-butanol 3,91 

Nafion SAC-13 
2,0 n-butanol 0,24 
2,0 i-butanol 0,24 
3,0 sec-butanol 0,37 

Tytanian tetrabutylu 
1,5 n-butanol 4,65 
1,5 i-butanol 4,65 

 

 

 

 

 

R² = 0,9711

R² = 1

R² = 0,998

R² = 0,9979

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0
0,0023 0,0024 0,0025 0,0026

ln
 k

1/T (K-1)

Kwas metanosulfonowy, i-butanol

Nafion SAC-13, n-butanol

Reakcja niekat., n-butanol

Tytanian tetrabutylu, i-butanol

Rys. 11. Zależność Arrheniusa dla reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego n-butanolem 
i  i-butanolem wobec różnych katalizatorów i w warunkach niekatalitycznych, T=393–433 K

Katalizatory porównano również pod względem produkcyjności estru czyli ilości utworzonego w synte-
zie maleinianu dibutylu przypadającą na jeden milimol jonów wodoru lub atomów metalu katalizatora 
[71]. Obliczoną ilość centrów aktywnych katalizatora biorących udział w reakcji zamieszczono w Tabeli 4, 
a wyznaczone wartości produkcyjności estru w Tabeli 5 i 6.

Tabela 4. Ilość centrów aktywnych katalizatora w reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego 
n-butanolem, i-butanolem i sec-butanolem dla b=2,5:1

Katalizator Stężenie kat. (% mas.) Alkohol  (mmol)

Kwas metanosulfonowy

0,25 n-butanol 2,78

0,25 i-butanol 2,78

0,35 sec-butanol 3,91

Nafion SAC-13

2,0 n-butanol 0,24

2,0 i-butanol 0,24

3,0 sec-butanol 0,37

Tytanian tetrabutylu
1,5 n-butanol 4,65

1,5 i-butanol 4,65
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Tabela 5. Produkcyjność estru, b=2,5:1; t=120 min

Produkcyjność estru (g·mmol–1 H+ lub M)

Alkohol
Temperatura 

reakcji (K)
Kwas 

metanosulfonowy
Nafion SAC-13

Tytanian 
tetrabutylu

n-butanol

393 K 27,5 158,0 4,0

403 K 28,8 250,7 7,2

413 K * 321,6 10,6

423 K * – –

i-butanol

393 K 29,0 150,3 3,9

403 K 30,0 221,9 6,7

413 K * 306,9 10,4

423 K * – –

sec-butanol

383 K 9,8 – –

393 K 14,5 35,6 –

403 K 17,8 67,4 –

*reakcje zakończone przed czasem t=120 min

Tabela 6. Produkcyjność estru dla kwasu metanosulfonowego, b=2,5:1; t=60 min

Produkcyjność estru  
(g·mmol–1 H+ lub M)

Alkohol Temperatura reakcji (K) Kwas metanosulfonowy

n-butanol

393 K 23,3

403 K 27,1

413 K 29,4

423 K 30,3

i-butanol

393 K 24,9

403 K 28,4

413 K 29,4

423 K 29,9

sec-butanol

383 K 6,5

393 K 10,5

403 K 13,8

Produkcyjność estru rosła wraz z mocą centrów kwasowych katalizatora: 

Tytanian tetrabutylu << kwas metanosulfonowy < Nafion SAC-13
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Małą produkcyjność estru otrzymano w procesach prowadzonych wobec tytanianu tetrabutylu, pomi-
mo dużej zawartości centrów aktywnych katalizatora w reakcji. Jak wspomniano już wcześniej mogło to 
wynikać z jego częściowego rozpadu pod wpływem wydzielającej się w reakcji wody.Duże stężenie moc-
nych centrów kwasowych w kwasie metanosulfonowym decydowało o otrzymaniu znaczących wartości 
produkcyjności estru w procesie. Bardzo silne właściwości kwasowe Nafionu SAC-13 sprawiły, że pomimo 
iż stężenie w nim centrów aktywnych branych do reakcji było niższe w porównaniu do pozostałych katali-
zatorów, to wyznaczone wartości produkcyjności estru – jedne z najwyższych.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzono badania kinetyczne procesu syntezy maleinianu dibutylu w warunkach zbliżonych do 
przemysłowych, czyli z ciągłym usuwaniem wody ze środowiska reakcji. Reakcje estryfikacji bezwodnika 
maleinowego prowadzono z użyciem trzech izomerów alkoholu butylowego wobec trzech katalizatorów 
kwasowych i w warunkach niekatalitycznych. 

Stwierdzono, że wpływ stężenia reagentów i temperatury na szybkość reakcji zależał od rodzaju izomeru 
alkoholu butylowego, a w reakcjach z pierwszorzędowymi alkoholami butylowymi również od rodzaju 
katalizatora. Zależność szybkości reakcji, rA, od stężenia reagentów opisano wzorem:
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Podsumowanie 

Przeprowadzono badania kinetyczne procesu syntezy maleinianu dibutylu w warunkach 
zbliżonych do przemysłowych, czyli z ciągłym usuwaniem wody ze środowiska reakcji. Reakcje 
estryfikacji bezwodnika maleinowego prowadzono z użyciem trzech izomerów alkoholu butylowego 
wobec trzech katalizatorów kwasowych i w warunkach niekatalitycznych.  

Stwierdzono, że wpływ stężenia reagentów i temperatury na szybkość reakcji zależał od 
rodzaju izomeru alkoholu butylowego, a w reakcjach z pierwszorzędowymi alkoholami butylowymi 
również od rodzaju katalizatora. Zależność szybkości reakcji, rA, od stężenia reagentów opisano 
wzorem: 

𝑟𝑟K = 𝑘𝑘 · 𝑐𝑐KM · 𝑐𝑐N
O  

gdzie: A- maleinian monobutylu, B- alkohol butylowy, a, b- cząstkowe rzędy reakcji, k –stała 
szybkości reakcji, która jest iloczynem stężenia katalizatora i stałej 𝒌𝒌ʹ :𝒌𝒌 = 𝒌𝒌ʹ ∙ 𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 .  

Eksperymenty w pełni potwierdziły postulowany model.  

Wpływ temperatury na szybkość reakcji był zgodny z równaniem Arrheniusa. Wyznaczone 
wartości energii aktywacji wynosiły od 49 do 136 kJ·mol-1 i mieściły się w zakresie wartości 
otrzymywanych dla większości reakcji: 40 - 240 kJ·mol-1 [72]. 

Stwierdzono, że reakcję syntezy maleinianu dibutylu z ciągłym wyprowadzaniem wody 
z  układu korzystnie jest prowadzić z użyciem pierwszorzędowych alkoholi butylowych wobec 
homogenicznego kwasu protonowego tj. kwasu metanosulfonowego przy wartości początkowego 
stosunku molowego alkoholu do bezwodnika wynoszącym b=2,5:1, w zakresie temperatur 393–413K.  

Proces można prowadzić bez straty katalizatora stosując heterogeniczny katalizator 
Nafion  SAC-13, który po prostym oczyszczaniu da się trzykrotnie zastosować w reakcji bez utraty 
aktywności. Wiąże się to jednak z wolniejszym przebiegiem reakcji chemicznej prowadzonej 
w  temperaturze przynajmniej 413 K. 

Badania kinetyczne reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego n-butanolem, i-butanolem i 
sec-butanolem będą kontynuowane z zastosowaniem innych, tradycyjnych i bardziej nowoczesnych 
katalizatorów kwasowych, a uzyskane wyniki badań kinetycznych zostaną wykorzystane do 
modelowania i  optymalizacji reaktora chemicznego dla procesu syntezy maleinianu dibutylu. 

Wykaz oznaczeń 

b - początkowy stosunek molowy alkoholu butylowego do bezwodnika maleinowego  

bA  - początkowy stosunek molowy alkoholu butylowego do maleinianu monobutylu  

cA - stężenie molowe maleinianu monobutylu (mol·dm-3) 

cB  stężenie molowe alkoholu butylowego (mol·dm-3) 

cp,kat - stężenie procentowe katalizatora (%mas.) 

Ea - energia aktywacji (J·mol-1) 

ko - współczynnik przedwykładniczy  

k, k’ - stała szybkości reakcji  

M - atom metalu 

𝑛𝑛UR,V - ilość centrów aktywnych katalizatora – jonów wodoru lub atomów metalu-

gdzie: A – maleinian monobutylu, B – alkohol butylowy, α, β – cząstkowe rzędy reakcji, k – stała szybkości 
reakcji, która jest iloczynem stężenia katalizatora i stałej k’ : k’ = k’ • cp,kat. 

Eksperymenty w pełni potwierdziły postulowany model. 

Wpływ temperatury na szybkość reakcji był zgodny z równaniem Arrheniusa. Wyznaczone wartości 
energii aktywacji wynosiły od 49 do 136 kJ·mol–1 i mieściły się w zakresie wartości otrzymywanych dla 
większości reakcji: 40–240 kJ·mol–1 [72].

Stwierdzono, że reakcję syntezy maleinianu dibutylu z ciągłym wyprowadzaniem wody z układu korzyst-
nie jest prowadzić z użyciem pierwszorzędowych alkoholi butylowych wobec homogenicznego kwasu 
protonowego tj. kwasu metanosulfonowego przy wartości początkowego stosunku molowego alkoholu 
do bezwodnika wynoszącym b=2,5:1, w zakresie temperatur 393–413K. 

Proces można prowadzić bez straty katalizatora stosując heterogeniczny katalizator Nafion SAC-13, który 
po prostym oczyszczaniu da się trzykrotnie zastosować w reakcji bez utraty aktywności. Wiąże się to 
jednak z wolniejszym przebiegiem reakcji chemicznej prowadzonej w temperaturze przynajmniej 413 K.

Badania kinetyczne reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego n-butanolem, i-butanolem i sec-buta-
nolem będą kontynuowane z zastosowaniem innych, tradycyjnych i bardziej nowoczesnych katalizatorów 
kwasowych, a uzyskane wyniki badań kinetycznych zostaną wykorzystane do modelowania i optymalizacji 
reaktora chemicznego dla procesu syntezy maleinianu dibutylu.

Wykaz oznaczeń
b – początkowy stosunek molowy alkoholu butylowego do bezwodnika maleinowego 
bA  – początkowy stosunek molowy alkoholu butylowego do maleinianu monobutylu 
cA – stężenie molowe maleinianu monobutylu (mol·dm–3)
cB  stężenie molowe alkoholu butylowego (mol·dm–3)
cp,kat – stężenie procentowe katalizatora (%mas.)
Ea – energia aktywacji (J·mol–1)
ko – współczynnik przedwykładniczy 
k, k’ – stała szybkości reakcji 
M – atom metalu
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nH+, M –  ilość centrów aktywnych katalizatora – jonów wodoru lub atomów metalu–biorących udział 
w reakcji (mmol)

r – szybkość reakcji (mol·min–1·dm–3)
t – czas reakcji (min)
T – temperatura reakcji (K)
ηA – stopień konwersji maleinianu monobutylu
α – rząd reakcji określony względem maleinianu monobutylu
β – rząd reakcji określony względem alkoholu butylowego
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WPROWADZENIE 

Poprawa efektywności energetycznej jest priorytetem działań w kierunku bardziej zrównoważonej 
przyszłości energetycznej i często najtańszą, najszybszą i najbardziej przyjazną dla środowiska metodą na 
ograniczenie emisji w obliczu zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Należy dobrze zrozumieć 
pojęcia i rozróżniać efektywność energetyczną oraz oszczędzanie energii

• Efektywność energetyczna – ilość energii potrzebna do wyprodukowania danej ilości produktu. 
Poprawa efektywności to zmniejszenie energii jednostkowej. 

• Oszczędzanie energii – zmniejszenie ilości konsumowanej energii. 

Mówiąc o efektywności energetycznej trzeba również mieć na względzie fakt, iż każda kolejna kWh jest 
droższa do zredukowania niż poprzednia.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wzrost efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i eks-
ploatacyjnych we wszystkich dziedzinach funkcjonowania społeczeństw jest również jednym z najbardziej 
racjonalnych sposobów zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na energię. Transport cieczy w sektorach 
gospodarki pochłania duże ilości energii elektrycznej [7]. Obszar gospodarki wodno-ściekowej [12] jako 
jeden z komponentów środowiska jest istotnym obszarem jeżeli chodzi o zintegrowane podejście w zarzą-
dzaniu kwestiami środowiskowymi w dużych kompleksach produkcyjnych [13, 14]. Również z uwagi na fakt, 
iż jest to obszar energochłonny [7].

Zagadnienia związane z procesami wytwarzania energii i emisji substancji potencjalnie szkodliwych 
dla środowiska i ludzi w ostatnich latach stają się  priorytetem polityczno-społecznym , szczególnie 
w Unii Europejskiej, gdzie powstał tzw. „Pakiet Klimatyczno-Energetyczny” potocznie nazywany „3 x 20” 
[7, 15, 16, 17].

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet dokumentów, głównie legislacyjnych, 
określanych, jak tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te mają na celu realizację przyjętych 
przez Radę Europejską w 2007 r. założeń dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym, stanowią-
cych, że do 2020 r. Unia Europejska [15, 16, 17]:

• o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym zakresie zostaną 
zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe) w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

• o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii;
• o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020,
• zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%.
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Po prawie rocznych pracach, w grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim i Radą UE – Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty, a publikacja jego poszczególnych 
elementów w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiła w dniu 5 czerwca 2009 r. [15, 16, 17].

Z kolei już 23 października 2014 r w Brukseli przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej 
uzgodnili podczas szczytu cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej polityki 
pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. 
Ponadto uzgodniono cel dotyczący poprawy efektywności energetycznej określony jako 27% zmniejszenie 
zapotrzebowania w relacji do prognoz oraz osiągnięcie co najmniej 27% udziału źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii. W uzasadnieniu podkreśla się, że osiągnięcie tak zdefiniowanych celów 
sprawi, iż gospodarka Unii Europejskiej, w tym jej system energetyczny staną się bardziej konkurencyjne, 
jednocześnie wzrośnie poziom bezpieczeństwa energetycznego i skuteczność walki ze zmianami klimatu. 
Powyższe cele polityki klimatycznej odnoszą się do całej Unii Europejskiej, natomiast na obecnym etapie 
w różny sposób definiowane są szczegółowość i udział państw członkowskich oraz sektorów gospodarki 
w ich osiągnięciu [16].

Również regulacje prawne, jak dyrektywa 2006/32/WE wymagała sukcesywnego zmniejszania zużycia 
energii finalnej o 1% rocznie, począwszy od 2008 r wraz z późniejszymi zmianami. [4, 5, 6, 7]. 

Nie można tu zapomnieć o Dokumencie referencyjnym na temat Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) 
w zakresie Efektywności Energetycznej z lutego 2009 r. – BREF ENE [3].

Systematyczna poprawa efektywności energetycznej w sektorach gospodarki szczególnie w najbardziej 
energochłonnych gałęziach, jest niekwestionowana, słuszna, niezbędna, ale i konieczna patrząc przez 
pryzmat wymagań zapisów takich, jak BREFu ENE [3].

Obniżenie jednostkowego zapotrzebowania na energię, co prawda prowadzi do realnych oszczędności, 
nie zmuszając do ograniczania skali produkcji, pozwalając jednocześnie na ograniczenie kosztów, w tym 
ważnych w obecnej chwili kosztów środowiskowych. [9, 11]. Niemniej jednak patrząc przez pryzmat 
idei zintegrowanego zarządzania w ochronie środowiska nawet pojedynczy cel zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska, jako całości będzie często wiązał się z dokonywaniem kompromisowych 
wyborów między różnymi rodzajami oddziaływania na środowisko, a na wybory często będą miały wpływ 
względy lokalne. 

Procesy te muszą być jednak zaprojektowane w sposób przemyślany z właściwą atencją uwzględniając 
wiele czynników technicznych oraz w sposób kompleksowy i zintegrowany uwzględniać poprawę odzia-
ływania we wszystkich komponentach środowiska o czym wspomina również BREF ECM [1, 2, 10, 11].

Nawet zatem najlepsze dostępne techniki BAT dla osiągnięcia efektywności energetycznej  
w wykorzystujących energię systemach, procesach, działaniach, wskazują na konieczność postrzegania insta-
lacji a nawet zakładu) w sposób zintegrowany, kompleksowy, jako całości oraz oceny potrzeb i celów różnych 
systemów, związanych z nimi rodzajów energii oraz ich wzajemnego oddziaływania. Przez co należy:

• przeprowadzić analizy i benchmarking systemu i jego działania;
• planować działania i inwestycje w celu zoptymalizowania efektywności energetycznej z uwzględnie-

niem korzyści kosztowych i wpływu na inne komponenty środowiska;
• w przypadku nowych systemów, optymalizować efektywność energetyczną na etapie
• projektowania instalacji, linii technologicznej lub systemu oraz podczas wyboru
• procesów;
• w przypadku istniejących systemów, optymalizować efektywność energetyczną systemu poprzez jego 

eksploatację i zarządzanie nim, w tym regularne monitorowanie i konserwację [1, 2, 3].

OPIS OBIEKTU, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A. w Płocku istnieje od 1965 roku. Równolegle z jego rozwojem 
tworzono system gospodarki wodno-ściekowej, budowano bloki wodne, wyposażone w dwudziesto-, 
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trzydziestoletnie dziś pompy. Charakteryzując gospodarkę Wodno-Ściekową w Zakładzie Produkcyjnym 
w Płocku można podzielić ją na trzy główne elementy:

1. Produkcja wody:
• Ujęcie wody z Wisły pobór wody 23.000.000 m3/rok; pompy 6x1 MW; trzy kolektory ~3,5 km każdy, 
• Instalacja produkcji i sieć wody zdekarbonizowanej,  
• Instalacja produkcji i sieć wody uzupełniającej na bloki wodne,
• Instalacja produkcji i sieci wody gospodarczej i ppoż.

2. Bloki Wodne
• 8 Bloków Wodnych ,
• Ok. 170 celek chłodniczych i wentylatorów,
• Ok. 100 szt. agregatów pompowych dużej mocy (z czego 48 x 800 KW  pozostałe 250 KW),
• Produkcja wody obiegowej - 850 000 000 m3/rok.

3. Oczyszczalnia ścieków
• Powierzchnia – 20 ha,
• Przepustowość – 58 800 m3/dobę,
• Dwa systemy kanalizacji przemysłowej oraz dwa systemy kanalizacji opadowo-drenażowej, 
• Niezależne oczyszczanie fizyko- mechaniczne wszystkich strumieni ścieków,
• Wspólna oczyszczalnia biologiczna dla wszystkich ścieków,
• Zawracanie części oczyszczanych ścieków do produkcji wody gospodarczej i ppoż.

Uwzględniając ilość obiektów, urządzeń i skalę gospodarka wodno-ściekowa jest więc procesem bardzo 
energochłonnym:

• 20% - zużycia energii elektrycznej całego zakładu produkcyjnego,
• 40MW - łączna moc pracujących urządzeń,
• Zużycie energii elektrycznej na poziomie 250 000 MWh na rok.

Analizując te cyfry łatwo zauważyć, iż nawet kilkuprocentowe oszczędności przekładają się na miliono-
we kwoty. Główne kierunki działań efektywnościowych realizowanych w gospodarce wodno-ściekowej to :

• Zmiana technologii produkcji
• Sprawna regulacja pomp i wentylatorów
• Zastąpienie energochłonnych maszyn, wysokosprawnymiII Konferencja Naukowo-Techniczna 

„Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, Rzeszów, 13-14.11.2018 r. 

 
Rys. 1. Porównanie produkcji wody obiegowej i wskaźnika zużycia energii elektrycznej na 

cyrkulacje wody obiegowej dla przykładowego okresu [materiały własne]. 

 
Przed obszarem gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie PKN w Płocku dalsze działania w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej. Pierwszym etapem tych działań było wykonanie niezależnego 
audytu energetycznego  w 2015 r obejmującego cała gospodarkę wodno-ściekową. Na bazie tego 
audytu przygotowano program działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2022 roku 
w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. W sumie planujemy do zrealizowania kilkanaście zadań  
z zakresu poprawy efektywności. Do najważniejszych zadań można zaliczyć:  

• Wymianę 43 agregatów pompowych układów chłodniczych na wysokosprawne wraz  
z zabudową kolejnych falowników oraz rozbudową niezbędnej automatyki procesowej 

• Regulację temperatury wody poprzez zastosowanie falowników na wentylatorach  
• Poprawę sprawności zespołów pompowych i pompowni na oczyszczalni ścieków 

 
Realizacja całego programu poprawy efektywności w gospodarce wodno-ściekowej pozwoli na 
uzyskanie po 2022 roku: 

• Spadku zużycia energii elektrycznej  o dalsze 17%, 
• Spadku wskaźnika zużycia energii elektrycznej na cyrkulacje wody obiegowej o 16%, 
• Wygenerowanie oszczędności  energii elektrycznej na poziomie 46 000 MWh. 

 

Nie ma efektów bez nakładów. Aby osiągnąć w/w efekty zakład będzie musiał już zainwestował  
i zainwestuje w działania energooszczędne w latach 2016-2022 około 50 mln. Trzeba również 
pamiętać, iż PKN ORLEN S.A. to nie tylko Zakład Produkcyjny w Płocku dlatego też naturalnym 
elementem naszego działania będzie powielanie najbardziej efektywnych rozwiązań w obszarach 
gospodarki wodno-ściekowej w innych zakładach Grupy Kapitałowej. 

 

Zintegrowane podejście do osiągnięcia efektów 

Celem projektowanego innowacyjnego rozwiązania procesowego w perspektywie zmian przepisów 
prawnych, oczekiwań społecznych i rozwoju zakładu jest wykonanie koncepcji modernizacji  układu 
pomp wody chłodzącej w PKN Orlen S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wynikiem pracy zostanie 
propozycja modernizacji układu pomp diagonalnych gwarantująca uzyskanie zmniejszenia kosztów 
transportu wody oraz zapewniająca uzyskanie wymaganych parametrów układu. Powinien zostać w 
myśl zintegrowanego podejścia zaproponowany także sposób sterowania pompami oraz 
przeprowadzony uproszczony rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia. 
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Rys. 1. Porównanie produkcji wody obiegowej i wskaźnika zużycia energii elektrycznej na cyrkulacje 
wody obiegowej dla przykładowego okresu [materiały własne].
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Przed obszarem gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie PKN w Płocku dalsze działania w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej. Pierwszym etapem tych działań było wykonanie niezależnego 
audytu energetycznego  w 2015 r obejmującego cała gospodarkę wodno-ściekową. Na bazie tego audytu 
przygotowano program działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2022 roku w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej. W sumie planujemy do zrealizowania kilkanaście zadań z zakresu poprawy 
efektywności. Do najważniejszych zadań można zaliczyć: 

• Wymianę 43 agregatów pompowych układów chłodniczych na wysokosprawne wraz z zabudową 
kolejnych falowników oraz rozbudową niezbędnej automatyki procesowej

• Regulację temperatury wody poprzez zastosowanie falowników na wentylatorach 
• Poprawę sprawności zespołów pompowych i pompowni na oczyszczalni ścieków

Realizacja całego programu poprawy efektywności w gospodarce wodno-ściekowej pozwoli na uzyska-
nie po 2022 roku:

• Spadku zużycia energii elektrycznej  o dalsze 17%,
• Spadku wskaźnika zużycia energii elektrycznej na cyrkulacje wody obiegowej o 16%,
• Wygenerowanie oszczędności  energii elektrycznej na poziomie 46 000 MWh.

Nie ma efektów bez nakładów. Aby osiągnąć w/w efekty zakład będzie musiał już zainwestował i zain-
westuje w działania energooszczędne w latach 2016-2022 około 50 mln. Trzeba również pamiętać, iż PKN 
ORLEN S.A. to nie tylko Zakład Produkcyjny w Płocku dlatego też naturalnym elementem naszego działania 
będzie powielanie najbardziej efektywnych rozwiązań w obszarach gospodarki wodno-ściekowej w innych 
zakładach Grupy Kapitałowej.

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW

Celem projektowanego innowacyjnego rozwiązania procesowego w perspektywie zmian przepisów praw-
nych, oczekiwań społecznych i rozwoju zakładu jest wykonanie koncepcji modernizacji  układu pomp wody 
chłodzącej w PKN Orlen S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wynikiem pracy zostanie propozycja 
modernizacji układu pomp diagonalnych gwarantująca uzyskanie zmniejszenia kosztów transportu wody 
oraz zapewniająca uzyskanie wymaganych parametrów układu. Powinien zostać w myśl zintegrowanego 
podejścia zaproponowany także sposób sterowania pompami oraz przeprowadzony uproszczony rachu-
nek ekonomiczny przedsięwzięcia.

ODDZIAŁ PRODUKCYJNY
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Rys. 2. Schemat ideowy bloku petrochemicznego z uwzględnieniem agregatów pompowych 
[materiały własne].
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Rys. 3. Schemat ideowy bloku rafineryjnego z uwzględnieniem agregatów pompowych [materiały 
własne].

Analizie zostały poddane układy pompowe bloków BWR 1,2,3 i 4 (pompy 2 stopnia) oraz BWP 1,2,3  
i 4. Należało również rozwiązać następujące zagadnienia:

1. W zakresie nierównomiernego obciążenia pracy pomp oraz niskiej sprawności całego układu;
2. Poprawy zróżnicowanych parametrów hydraulicznych w obrębie tych samych pompowni, gdyż część 

z nich wyposażona jest w jeden napęd regulacyjny. 
3. Wyposażenia układów chłodniczych, nieposiadających jeszcze przemienników częstotliwości w takie 

urządzenia. Duże różnice parametrowe w obrębie tych samych instalacji powodują całkowicie różne 
obciążenia poszczególnych agregatów. 

4. Ustabilizowania rozchwianych parametrów na blokach chłodniczych, tzn. taką samą wielkość prze-
pływu uzyskujemy przy różnych mocach elektrycznych. Rozrzut mocy jest wynikiem bardzo dużego 
zróżnicowania parametrów poszczególnych agregatów oraz ich różnych sprawności. Martwe pola 
regulacyjne, w których pompa pracuje ze sprawnością wyjściową poniżej 55%. Najczęściej wystę-
pujący optymalny zakres przepływu to od 8 do 11 tys. m3 na godzinę. Poza tym rozrzut sprawności 
wynosi od 65-83%.

5. Nierównomiernego obciążenia oraz pracy pompy regulowanej z niskim obciążeniem, przy jedno-
cześnie znacznym wpływie martwych pól regulacyjnych, powoduje niską sprawność pompowania 
całego układu. W zakresie przepływów dominujących – czyli tam, gdzie układy powinny pracować 
z najbardziej optymalną sprawnością – obecnie jest na niskim poziomie: 60-70%. A w przypadku 
małych zakresów przepływu sprawność potrafi spaść nawet do 30%. Maksymalne dociążenie układu 
powoduje zwiększenie sprawności i to prawie do 75%, co wiąże się z sezonowością, czyli zmiennym 
zapotrzebowaniem na wodę chłodniczą w okresie zimowym lub letnim. Oczekiwana sytuacja to taka 
kiedy sprawność i regulacyjność we wszystkich okresach czasowych, w jakich pompy pracują będą 
optymalne.

W związku z powyższym dokonano analizy trzech możliwych rozwiązań. 
Pierwsza opcja to zastosowanie tzw. pompy połówkowej, celem zwiększenia regulacyjności. Okazało się 

jednak, że nie było to do końca dobre rozwiązanie. Podniosłoby bowiem sprawność zespołu regulowania 
dla rozpatrywanej wydajności z 31% do 64%, a nie jest to poziom zadowalający. Poza tym mała pompa 
osiąga maksymalną sprawność na poziomie 78%, przy maksymalnym wysterowaniu silnika i napędu. Jest 
więc ona w rzeczywistości o 5% mniejsza od tej deklarowanej przez producenta. Minusem jest również to, 
że w dalszej części występuje martwe pole regulacyjne, chociaż już mniejsze o połowę.
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Rys. 4. Współpraca pomp sztywnych i pompy regulowanej zmiennobrotowo [materiały własne].

Druga opcja to modernizacja istniejących pomp poprzez zwiększenie ich wydajności – zastosowanie 
pompy dwustopniowej. Celem określenia potencjalnych możliwości zwiększenia wydajności pomp,  
z jednoczesnym określeniem możliwego do osiągnięcia poziomu sprawności, wykonana zosta-
ła analiza numeryczna hydrauliki pompy u jej producenta. Stworzono model dwustopniowy  
o wydajności 3900 m3/godzinę i wysokości podnoszenia 28 metrów. Zastosowanie tej metody umożliwiło 
określenie technicznie możliwych do uzyskania sprawności pomp, z wykorzystaniem istniejących elemen-
tów mechanicznych (korpusy, wał, łożyskowanie itd.), w zakresie dopuszczalnych obciążeń zainstalowanych 
obecnie wysokosprawnych silników.

Analiza otrzymanych rozkładów ciśnień i prędkości prowadzi do wniosków o dobrym modelu kon-
strukcyjnym nowej hydrauliki. Rozkład ciśnień jest równomierny, a przebieg prędkości merydionalnych 
jest typowy dla konstrukcji diagonalnych. Otrzymana w wyniku obliczeń charakterystyka pokazuje, że 
maksymalna sprawność, którą można uzyskać w analizowanym przypadku, wynosi 80%. Nie do końca 
jest to dobre rozwiązanie, ponieważ ta sprawność może być jeszcze większa, niż uzyskana z agregatów 
dwustopniowych. 

Modernizacja istniejącego stopnia pompy nie daje więc satysfakcjonującego przyrostu sprawności. 
Obecnie pompy w wykonaniu fabrycznym osiągają 78%, stąd jak najbardziej celowa była zmiana koncepcji 
i zastosowanie pompy o innych parametrach uzyskiwanych z jednego stopnia.

Analizując pierwsze dwa warianty przedstawiciele obszaru wodno-ściekowego doszli  do wniosku, że 
podwyższenie sprawności jest możliwe przez zastosowanie innej pompy hydraulicznej, w wykonaniu 
jednostopniowym. W przypadku Zakładu to najlepsze rozwiązanie. 

Musiano wyrównać charakterystyki pomp, ze względu na fakt, że powinny być jednakowo obciążane. 
Maksymalne obciążanie istniejących napędów, zmniejszenie ilości pomp w ruchu i likwidacja martwych 
pól regulacyjnych – to główne założenia przekładające się na podejście kompleksowe do rozwiązania prob-
lemu całego układu pompowego. Stwierdzono, że jest istnieje możliwość takiego zmodernizowania pompy, 
aby uzyskać sprawność przy punkcie nominalnym na poziomie 97%. To więcej, niż przy dwustopniowej 
pompie o wydajności 4500, a nie 3900 m3/godzinę i wysokości podnoszenia 55-56 metrów.

Było to bardzo istotne podejście ponieważ spowoduje to, że w sytuacjach eksploatacyjnie uza-
sadnionych, kiedy nieznacznie brakuje parametrów, zamiast włączyć do ruchu trzecią pompę, która 
ma moc tzw. zerową, lepiej będzie nieznacznie zwiększyć prędkość obrotową i wykorzystać ist-
niejącą rezerwę mocy oraz uzyskać wymagany przepływ. W omawianym układzie jest to możliwe. 
Zastosowanie drugiego napędu regulowanego, po dwa falowniki na układach, spowodowałyby też 
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całkowitą likwidację martwych pól regulacyjnych. W każdym wymaganym punkcie układ pracuje  
w zakresie swoich sprawności optymalnych.

Na podstawie badań, analizy punktów sprawności, udało się przy współpracy z Grupą Powen-
-Wafapomp SA wyprodukować taką pompę. W obecnej chwili zainstalowano 38 agregatów pompowych 
z planowanych 46, a przy ich eksploatacji potwierdziła się zakładana wysoka sprawność. Uzyskane płaskie 
charakterystyki sprawności dla całej pompowni to średnio 74-77%, a podwyższenie sprawności układu 
wyniosło 15-25 punktów procentowych w obszarze najczęstszych przepływów. Zmniejszy to liczbę pomp 
w ruchu – dziś PKN ORLEN w obszarze gospodarki wodno-ściekowej posiada ponad 60 agregatów, a po 
zmianie będzie eksploatować ich maksymalnie 43-46. Zakład zadowala również przewidywany efekt ener-
getyczny – zakładane oszczędności na poziomie prawie 25 mln kWh/rok, co się przekłada na ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej o 6% przez bloki wodne. Wynikiem modernizacyjnych działań są korzyści 
w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji, zmniejszone zużycie energii, co przekłada się bezpośrednio 
na obniżenie emisji CO2 a także innych substancji mogących degradować środowisko naturalne.

 
 
 
Rys. 5. Zdjęcie nowego agregatu pompowgo 
[materiały własne].

PODSUMOWANIE

Potencjał efektywności energetycznej jest poważnym zasobem energetycznym, przy czym jego wykorzy-
stanie jest od 3 do nawet 10 krotnie tańsze, niż budowa nowych źródeł energii [8].

Korzyści modernizacji: 
1. Maksymalne dociążenie silników i napędów: ponad 96 % w normalnej eks-ploatacji, 100 % przy 

regulacji >50 Hz; 
2. Poprawa regulacyjności układu dzięki zabudowie drugiego przemiennika; 
3. Likwidacja martwych pół regulacyjnych (przy dwóch przemiennikach); 
4. Jednakowe obciążenie pomp; 
5. Uzyskanie płaskiej charakterystyki sprawności całej pompowni, średnio 74 do 77%; 
6. Podwyższenie sprawności układu o ok. 15 do 25 p.proc., w obszarze najczęstszych przepływów; 
7. Zmniejszenie ilości pomp w ruchu; 
8. Uzyskanie wysokiego efektu energetycznego na poziomie 2 do 20 mln kWh/ rok, zależnie od pom-

powni, przy sumie efektów ok. 50 mln kWh rocznie. 
9. Krótki okres zwrotu nakładów – najczęściej poniżej 1 roku. 
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Przemysł chemiczny od kilku lat staje w obliczu licznych trendów wpływających na jego rozwój i funkcjo-
nowanie. Jednym z nich jest trend związany z czwartą rewolucją przemysłową. Elementy przemysłu 4.0 są 
wprowadzane i stosowane w przemyśle chemicznym już od wielu lat, także wśród licznych funkcji wspie-
rających podstawową działalność branży jak na przykład w logistyce. Coraz powszechniejsze w użyciu 
mają rozwiązania 4.0, jak na przykład digitalizacja, które stosowane są w choćby opomiarowaniu zużycia 
mediów czy projektowaniu 3D. 4.0 daje przemysłowi chemicznemu m.in. istotne wsparcie w optymalizacji 
procesów, na każdym ich etapie. 

Innowacyjność jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania przemysłu chemicznego, wpły-
wając na rozwój i poprawę jego konkurencyjności, dlatego też, również narzędzia 4.0 stanowią dodatkową 
szansę  dla wzmocnienia tego obszaru w chemii. Działania innowacyjne wymagają często niestandardowe-
go podejścia, zwłaszcza w chemii, którą charakteryzuje większa złożoność procesów i kapitałochłonność, 
niż w przypadku innych gałęzi przemysłu. 

Narzędzia 4.0 umożliwiają wprowadzenie usprawnienia procesów innowacyjnych poprzez na przy-
kład skrócenie czasu i dokładności analiz, symulacje komputerowe, cyfrowe wspomaganie procesów, 
ograniczenie kosztów. Dotychczasowa zwyczajowa realizacja projektów innowacyjnych, po wdrożeniu 
i zastosowaniu elementów 4.0, wymaga przemodelowania i uwzględnienia dodatkowych składów reali-
zowanych procesów. Prezentowane zagadnienie prezentuje analiza zastosowania elementów przemysłu 
4.0 w modelowaniu procesów innowacyjnych w przemyśle chemicznym. Przedstawiona analiza wskazuje 
obszary, które w procesach innowacyjnych umożliwiają zastosowanie rozwiązań 4.0, ale wymagają także 
dodatkowych działań na przykład kontrolnych na wczesnym etapie wdrażania takich rozwiązań. Analiza 
wskazuje także zarówno spodziewane  jak i wstępnie osiągnięte efekty zastosowania rozwiązań 4.0 przez 
badane przedsiębiorstwa. 

INNOWACJE A WSPÓŁCZESNE TRENDY

Omawiając zagadnienie innowacji często posługujemy się mnogością definicji stosowanych do określenia 
ich znaczenia. Z jednej strony, przybliżanie istoty innowacji jest konieczne, choćby ze względu na rosnące 
ich znaczenie szczególnie w czasach szybkiego tempa rozwoju konkurencji. Z drugiej strony, zaobserwować 
można jak wiele znaczeń przybiera omawiana innowacyjność. To choćby ze względu na rozwój techno-
logii, produktów, zastosowań, potrzeb konsumenckich, zaostrzania norm czy też powstające nowe trendy 
wymuszające na producentach bezustanne dostosowywanie się. Ale czy faktycznie zmienia się fundament 
innowacji? Czy innowacyjność nabrała nowego znaczenia, szczególnie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw?

Analizując znaczenie innowacji wg klasyka, czyli J. Schumpetera, znajdujemy ciągle aktualne znaczenie. 
J. Schumpeter, wprowadzając pojęcie innowacji, określił także teorię rozwoju gospodarczego [1]. Dowiódł 
on, że na rozwój gospodarczy wpływa spełnienie trzech warunków, które stanowią określoną całość:
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• istnienie twórczego przedsiębiorcy (główna siła rynkowa; odpowiedzialny za maksymalizację nad-
wyżki siła innowacji);

• innowacje (wprowadzane przez przedsiębiorców; np. nowe produkty, technologie, nowe rozwiązania);
• kredyt (przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z własnego kapitału, powinien wykorzystać kredyt 

bankowy) [1].

Ponadto, wskazał on także pięć przypadków występowania innowacji [2]:
• Stworzenie nowego produktu;
• Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji,
• Stworzenie nowego rynku zbytu,
• Pozyskanie nieznanych dotąd surowców,
• Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

Obecnie, jak podaje A. Dymitrowski [3], najczęściej przywoływana definicja terminu innowacja została 
opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która wyróżnia:

• innowacje produktowe – nowe lub znacznie ulepszone w stosunku do poprzedniej wersji dobra lub 
usługi, uwzględniające specyfikację techniczną, komponenty i materiały, oprogramowanie, łatwość 
obsługi dla użytkownika lub inne cechy funkcjonalne;

• innowacje procesowe – nowe, znacznie ulepszone metody produkcji lub dostarczania produktu, 
uwzględniające techniki, narzędzia i/lub oprogramowanie;

• innowacje marketingowe – nowe metody marketingowe polegające na znacznej zmianie  
w wyglądzie produktu, opakowaniu, dystrybucji, promocji lub cenie;

• innowacje organizacyjne – nowe metody organizacyjne w praktyce biznesowej, polegające  
na modyfikacji miejsca pracy lub zewnętrznych stosunków [3,4].

Innowacją można też określić np. ulepszenie jakiegoś rozwiązania (maszyny, urządzenia), tworzenie i wpro-
wadzenie na rynek całkowicie nowego produktu, znaczne modyfikowanie już istniejących rozwiązań, 
tworzenie nowej wartości, organizacji, systemu [5]. Oczywiście możemy zagłębiać się w coraz to bardziej 
skomplikowane znaczenie innowacji i nadawać jej różne zastosowania. Tak też faktycznie jest. Powstawanie 
nowych rozwiązań stało się tak powszechne, że innowacyjność znajdujemy obecnie w biznesie, uspraw-
nianiu organizacji czy nauczaniu. Innowacje stały się koniecznością w funkcjonowaniu przedsiębiorstw we 
współczesnym świecie. 

Powyższe zdefiniowanie innowacji jest jak najbardziej aktualne. Możemy je modyfikować w zależności 
od zastosowania, realizacji procesu innowacyjnego czy postrzegania przez innowatora. Nie zmienia to 
jednak faktu, że mówiąc o innowacjach będziemy zawsze mieli na myśli coś nowego, nowatorskiego, coś 
co będzie wyróżniało się na tle istniejących rozwiązań. 

Przyglądając się trendom, które zaczynają nabierać coraz większego znaczenia w kreowaniu strategii 
przedsiębiorstw dostrzegamy takie, które wręcz wymuszają rozwój innowacyjności lub takie, które wywo-
dzą się właśnie z innowacyjnych rozwiązań i zastosowań. Jednym z takich trendów jest gospodarka 4.0, lub 
tożsamo nazywany przemysł 4.0. Elementy czwartej rewolucji przemysłowej takie jak digitalizacja, internet 
rzeczy, chmury, inteligencja maszynowa, dig data  i inne to nic innego jak efekt innowacyjnych rozwiązań 
stworzonych także po to, aby np. przemysł korzystając z nich mógł bardziej się rozwijać. 

Wraz z popularyzacją nowoczesnych technologii związanych z rozwojem internetu i sztucznej inteligen-
cji, ośrodki naukowo-badawcze największych potęg gospodarczych, niezależnie od siebie, podjęły prace 
zmierzające do wykorzystania nowych narzędzi technologicznych do budowy przewagi w przemyśle [6]. 
Twórcy innowacji konkurują o narzucenie standardów, choć jednocześnie ich prace badawcze dopełniają 
się w ramach nurtu korzystania z osiągnięć technologicznych. Dlatego też w obiegu krąży kilka nazw ozna-
czających nowy trend: „czwarta rewolucja przemysłowa”, Przemysł 4.0, Industrie 4.0 oraz Industry 4.0 [6].

A jak trend odnieść do przemysłu chemicznego? Po prostu, przemysł chemiczny stał się już częścią 
tej rewolucji. Co więcej, ze względu na specyfikę funkcjonowania tego sektora elementy przemysłu 4.0 
mają znacznie więcej zastosowań, a sama chemia może z nich korzystać w znacznie szerszym stopniu 
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niż inne sektory przemysłu. Przemawia za tym różnorodność produktów o rozmaitych właściwościach 
i wręcz niezliczonych zastosowaniach wytwarzanych przez przemysł chemiczny, różnorodność procesów 
wytwórczych, wielorakość zastosowań w innych sektorach i w każdej dziedzinie życia. Na przykład digi-
talizacja. Projektowanie instalacji 3D, modelowanie substancji i związków chemicznych to w zasadzie dziś 
normalność. Skraca się tym czas, a przede wszystkim ogranicza koszty kiedyś w większej skali niezbędne 
do poniesienia podczas badań laboratoryjnych i w procesach projektowania. Obecnie dalszy rozwój digi-
talizacji to możliwość opomiarowania procesów, symulowania zdarzeń, analizy danych np. procesowych 
czy rynkowych czy także szkolenie pracowników. A wszystko to na koniec dnia ma usprawnić całą machinę 
procesów zarządzania jakże skomplikowanych sektorem jakim jest chemia. 

PRZEMYSŁ 4.0 W PROCESACH INNOWACYJNYCH

Powróćmy do ogólnego i szerokiego znaczenia innowacji: pojęcie innowacji odnosi się do każdego dobra, 
które jest postrzegane przez kogoś jako nowe, ale także jest to każda zmiana w produktach i procesach, 
która poprawia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w stosunku do innych firm na rynku. Odnosząc 
się do tych pojęć, do zastosowania elementów przemysłu 4.0 można podejść w dwojaki sposób:

• zastosowanie rozwiązań 4.0 do tworzenia innowacji 
• tworzenie innowacyjnych rozwiązań 4.0. 

Przemysł 4.0 w sposób poziomy transformuje i integruje procesy w całej organizacji, począwszy od 
zakupu i opracowania produktu, przez produkcję, logistykę po usługi. Wszelkie dane dotyczące proce-
sów operacyjnych, wydajności procesów oraz zarządzania jakością, jak również planowania procesów 
są dostępne w czasie rzeczywistym, wspierane przez rozszerzoną rzeczywistość oraz zoptymalizowane 
w zintegrowanej sieci. Integracja pionowa wychodzi poza działania wewnętrzne firmy, i sięga od dostaw-
ców po klientów, obejmuje wszystkich kluczowych partnerów łańcucha wartości. Opiera się o technologie 
umożliwiające identyfikację i śledzenie oraz zintegrowane planowanie i realizację zadań w czasie rzeczy-
wistym [7]. Aby efekty gospodarki 4.0 dla firmy produkcyjnej były trwałe, należy przestawić organizację na 
tryb funkcjonowania 4.0, tj.:

• tryb ciągłej analizy i wyciągania wniosków na podstawie dostępnych danych, dzieleniu się wiedzą 
i informacjami w ramach organizacji

• tryb cyfryzacji aktywów – łączenie produkcji, sprzedaży, dystrybucji w jeden efektywny ekosystem; 
uproszczenie procesów, np. zakupy, proces podejmowania decyzji

• tryb wdrażania elastycznego podejścia, np. w zakresie zaspokajania potrzeb klientów [8].

Nawiązując do wcześniej wymienionych zastosowań elementów 4.0 w przemyśle chemicznym możemy 
je wykorzystywać jako narzędzia pomocnicze w generowaniu nowych pomysłów. Z jednej strony np. do 
analizy danych, a z drugiej do szybkich obliczeń, projektowania, modelowania i testów. Tu istotną rolę 
zaczyna odgrywać rozwój sztucznej inteligencji. Wystarczy wyobrazić sobie wsparcie takich rozwiązań 
podczas poszukiwania nowatorskich modyfikacji produktów, aby decyzje ludzi stały się prostsze i z mniej-
szym ryzykiem dla projektu i przedsiębiorstwa. Poza tym, wskazana wcześniej złożoność chemii staje się 
swojego rodzaju poligonem doświadczalnym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań 4.0. To właśnie 
w przemyśle chemicznym i na jego potrzeby powstało wiele rozwiązań (narzędzi) 4.0 jak np. specjalistyczne 
opomiarowanie zużycia mediów, surowców czy materiałów w procesach produkcyjnych czy modelowanie 
cząsteczek i reakcji chemicznych. A wszystko to, by być bardziej innowacyjnym, ekologicznym, optymali-
zować koszty, poprawiać marże, sprostać wymaganiom norm i konsumentów. 
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INNOWACJE 4.0 W PROCESACH ZARZĄDZNIA W PRZEMYŚLE 
CHEMICZNYM 

Rozwiązania 4.0 mogą wnieść wiele do funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą stanowić istotne ogniwo 
w procesach ich zarządzania. To z jednej strony zupełnie nowe narzędzia, które możemy zastosować 
w prowadzeniu przedsiębiorstwa np. produkcyjnego, a drugiej liczne dodatki, które mogą nam usprawnić 
bieżące funkcjonowanie i proces zarządzania. Według J. Bogdanienko [9] proces zarządzania polega na 
podejmowaniu decyzji, zapewniających wykorzystanie określonych zasobów dla osiągnięcia pożądanych 
celów, określonych przez właściciela organizacji, oraz na koordynowaniu aktywności mających współpra-
cować ze sobą ludzi zaangażowanych w tę działalność, aby osiągnąć rezultaty, które są trudne do uzyskania 
w pojedynkę. To dość ogólna definicja, ale możemy ją dostosować do ideologii 4.0. Możemy zatem przyjąć, 
że proces zarządzania to ciąg następujących po sobie decyzji, podejmowanych z wykorzystaniem dostęp-
nych narzędzi i technik, składających się na prowadzenie i realizację określonych działań zmierzających do 
osiągnięcia założonego celu. Oczywiście za dostępne narzędzia i techniki możemy uznać rozwiązania 4.0. 
I podobnie jak w klasycznym ujęciu funkcji zarządzania, także i w przypadku przemysłu 4.0 możemy przy-
pisać typowych pięć funkcji: planowanie, organizowanie, koordynowanie, przewodzenie, kontrolowanie [2]. 
Jak widać jedną z najważniejszych, bo pierwszą, jest funkcja planowanie. 

Analizując dotychczasowe definicje i znaczenie innowacji oraz gospodarki 4.0 możemy pokusić się 
o zdefiniowanie innowacji 4.0. Czy taki trend jak przemysł 4.0 może nadać inne znaczenie innowacyjności? 
Zatem: innowacja 4.0 zbiór działań wykorzystujących dostępne technologie, systemy i narzędzia wywo-
dzące się z założeń gospodarki 4.0, zmierzających do stworzenia nowego lub znacznie udoskonalonego 
rozwiązania w każdej dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw.

W niniejszej publikacji skupimy się na analizie obszarów zastosowania elementów 4.0, będących przed-
miotem etapu planowania w procesach zarządzania wdrożeniem rozwiązań 4.0. W celu dokonania analizy 
postrzegania możliwości zastosowań rozwiązań 4.0 przebadano grupę 6 przedsiębiorstw z segmentu 
małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, transportem produktów chemicznych, produkcją 
dodatków do tworzyw sztucznych, projektowaniem instalacji chemicznych, usługami laboratoryjnymi, rea-
lizacją inwestycji i montażem aparatury chemicznej. W badaniu wzięło udział 11-u przedstawicieli obsza-
rów odpowiedzialnych za badania i rozwój, realizację i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, współpracę 
z nauką. Do badania wytypowano 9 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, w których realizowane 
są projekty innowacyjne. Do badania wytypowano 6 narzędzi powiązanych z założeniami 4.0. W badaniu 
zastosowano tzw. wywiady pogłębione indywidualne oraz ankietyzację.

ANALIZA OBSZARÓW ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW 4.0

Przeprowadzone badanie miało na celu zdiagnozować jakimi narzędziami 4.0 najbardziej zainteresowane 
są ankietowane przedsiębiorstwa. Ponadto, badanie miało wskazać najbardziej oczekiwane efekty z tytułu 
zastosowania technologii 4.0 oraz  spodziewane efekty ekonomiczne. 

Do badania, po przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych, wytypowano obszary do analizy funkcjo-
nujące w ramach ankietowanych przedsiębiorstw, gdzie są prowadzone projekty innowacyjne oraz jest lub 
może być możliwe zastosowanie rozwiązań 4.0 (tabela 1):

Tabela 1. Obszary wytypowane do analizy możliwości zastosowania rozwiązań 4.0  w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego (opracowanie własne)

Dobór aparatury Zużycie energii i mediów Zużycie surowców

Projektowanie instalacji Projektowanie i analiza procesów Analiza wyników procesowych

Analiza jakości produktów Symulacje tworzenia związków Analiza danych finansowych
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Ankietowani przedstawiciele badanych przedsiębiorstw dokonali wskazania, który z powyższych 
obszarów wydaje się potencjalnie najefektywniejszym pod kątem stosowania rozwiązań 4.0. Pod 
tym względem analizowane były m.in.: bieżący stan zaawansowania systemów i narzędzi wsparcia 
w przedsiębiorstwach, profil działalności przedsiębiorstw pod kątem możliwości zastosowania narzędzi 
4.0, specyfika konkurencji pod kątem kto może posiadać podobne rozwiązania, co może stanowić 
o przewadze konkurencyjnej po zastosowaniu narzędzi, kompetencje kadrowe, kierunki spodziewanych 
efektów dla przedsiębiorstwa. Wytypowane obszary po analizie przez przedsiębiorstwa przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki analizowanych obszarów wytypowanych do możliwego zastosowania 
rozwiązań 4.0  w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego (opracowanie własne)

Dobór aparatury
31%

Zużycie energii i mediów
65%

Zużycie surowców
66%

Projektowanie instalacji
32%

Projektowanie i analiza procesów
39%

Analiza wyników procesowych
81%

Analiza jakości produktów
58%

Symulacje tworzenia związków
17%

Analiza danych finansowych
51%

Jak wskazuje powyższa tabela, najefektywniejszym i najbardziej pożądanym obszarem w funkcjonowaniu 
analizowanych przedsiębiorstw pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań 4.0, według zdecydowanej 
większości ankietowanych (81%) jest obszar: analizy wyników procesowych. Kolejno najważniejsze obszary 
wskazano: zużycie surowców (66%), zużycie energii i mediów (65%), analiza jakości produktów (58%). 

Ankietowani wskazując analizę wyników procesowych uznali ten obszar za najistotniejszy z punktu 
widzenia całości procesu zarządzania. Zastosowanie odpowiednich narzędzi 4.0 w tym obszarze w przed-
siębiorstwie może pozwolić usprawnić decyzyjność, przewidywalność, na bieżąco analizować skuteczność 
podjętych decyzji czy zastosowanych wcześniej rozwiązań, ale także wprowadzić elementy porównawcze 
i możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przy wyborze kolejnych obszarów najczęst-
szym powodem wskazania zastosowania rozwiązań 4.0, typu digitalizacja i opomiarowanie oraz podgląd 
wyników w czasie rzeczywistym, były możliwości znacznego ograniczania kosztów (zużycie surowców, 
energii i mediów) i szybka kontrola jakości produktów (tu potencjalne ograniczenia utraty marży przez 
utratę jakości). We wszystkich analizowanych obszarach przeważały spodziewane efekty w postaci ograni-
czania kosztów, oszczędzania czasu, wsparcia procesów decyzyjnych. 

ANALIZA EFEKTÓW ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ 4.0

Kolejnym elementem badania ankietowanych przedsiębiorstw było znalezienie potencjalnych efektów 
wynikających z możliwego zastosowania rozwiązań 4.0. Przedstawiciele badanych organizacji wytypowali 
spodziewane efekty w zakresie zastosowania technologii (tabela 3).

Tabela 3. Spodziewane efekty efektów w zakresie zastosowanie technologii w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego (opracowanie własne)

Poprawa jakości 
produktów  

(towarów i usług)

Poprawa efektywności 
wykorzystania 

zasobów

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

produkcji

Mniej przestojów 
i awarii podczas 

produkcji

Skrócenie 
czasu 

produkcji

48% 81% 57% 52% 78%
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Jak wskazują powyższe wyniki najbardziej spodziewane po wdrożeniu elementów 4.0 to poprawa 
efektywności wykorzystania zasobów (81%) i skrócenie czasu produkcji (78%). Ankietowani, w zasadzie 
traktowali te efekty bardzo podobnie. Najważniejszym argumentem jest tu możliwie skuteczne wsparcie 
w usprawnieniu procesów produkcyjnych, zarówno pod kątem czasu, ale efektywności wykorzystania 
zasobów w całym procesie (mediów, surowców, części zamiennych). Efekty te potraktowano jako istotną 
optymalizację procesów wytwórczych. Pozostałe efekty, na zbliżonym poziomie, to możliwości zastoso-
wania 4.0 w poprawie bezpieczeństwa pracy i procesowego (tu spodziewane ograniczenie utraty marży) 
oraz w monitoringu i tym samym poprawie jakości produktów (szczególne znaczenie to relacje z klientami, 
wizerunek, ograniczanie reklamacji, a tym samym kosztów). 

Ponadto, analizie poddano także możliwości jakie może nieść za sobą stosowanie rozwiązań 4.0 z punk-
tu widzenia efektów ekonomicznych. Spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z wdrażania narzędzi 
4.0 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z wdrażania narzędzi 4.0 w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego (opracowanie własne)

Zwiększenie  
rentowności 

produkcji 

Obniżenie 
kosztów 

wytworzenia 

Skrócenie czasu 
podejmowania 

decyzji

Obniżenie 
ryzyka 

Zwiększenie 
ilości i złożoności 

wariantów do analiz 

54% 79% 65% 28% 78%

Jak łatwo można zauważyć analizując wyniki badań jednym z kluczowych wskazań na zastosowanie 
rozwiązań 4.0 jest ograniczanie kosztów i poprawa marży. I  tak podobnie w przypadku efektów ekono-
micznych. Ankietowani wskazali za najważniejszy obniżenie kosztów wytworzenia (79%), co oczywiście 
wprost przekładać się może na poprawę wyników finansowych. Podobny wynik osiągnęło zwiększenie 
ilości i złożoności wariantów do analiz (78%). W tym przypadku badani wskazali za bardzo przydatne posia-
danie systemów umożliwiających analizę marżowości w czasie rzeczywistym, analizę różnych wariantów 
w zależności od zmiennych np. cen mediów, części i surowców, możliwości prowadzenie symulacji jako 
podpowiedzi w procesach decyzyjnych szczególnie w obszarze handlowym. 

PODSUMOWANIE

Przemysł 4.0 to oczywiście rewolucja, ale to obecnie jeden najbardziej dynamicznie rozwijających się 
trendów, i to w ujęciu globalnym. Założenia gospodarki 4.0 nie są jedynie zarezerwowane dla przemysłu, 
choć mają tu chyba najwięcej zastosowań. Stały się one taką powszechnością w świecie konsumenckim, 
że przeniknęły one tak bardzo co codziennego funkcjonowania prawie każdego z nas. Przedsiębiorstwa 
zaczęły z takich rozwiązań korzystać już dawno, często nie mając świadomości, że to co stosują to właśnie 
elementy czwartej rewolucji przemysłowej. Podobnie taka sytuacja ma miejsce w przemyśle chemicznym, 
który słynie z bezustannego doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań – innowacji. Chemia staje 
teraz przed pewnego rodzaju szansą na dalsze udoskonalania swojego funkcjonowania poprzez zastoso-
wanie coraz to nowszych rozwiązań 4.0. co więcej, sektor chemiczny sam staje się motorem napędowym 
dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań 4.0 mogących mieć zastosowanie nie tylko w chemii, ale także 
w innych branżach przemysłowych. Obecnie pojawienie się możliwości zastosowania elementów 4.0 
w projektach innowacyjnych w przemyśle chemicznym zdecydowanie podwyższa skuteczność ich reali-
zacji. Przedsiębiorstwa wykazują bardzo duże zainteresowanie usprawnieniem procesów innowacyjnych 
poprzez zastosowanie narzędzi 4.0. Elementy 4.0 mogą usprawnić procesy decyzyjne i ograniczyć ryzyko 
podczas wdrażania innowacji. Wprowadzić mogą podwyższoną szybkość i wielowątkowość analiz danych, 
symulacji reakcji, procesów i efektów podczas realizacji projektów innowacyjnych. To wszystko to tylko 
pewien ograniczony zakres możliwości zastosowania narzędzi 4.0. Jest to z pewnością obszar kluczowy 
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dla sprawnego procesu zarządzania każdym przedsiębiorstwem. 4.0 staje nie tyle dodatkiem, ale ważnym 
narzędziem wspomagającym skuteczne i efektywne zarządzanie współczesną organizacją, zwłaszcza 
innowacyjną. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że rozwiązania 4.0 odgrywają i będą odgrywać 
istotną rolę w procesach zarządzania, szczególnie projektami innowacyjnymi. 4.0 wpłynie poważnie na 
kształtowanie innowacyjności, szczególnie w przemyśle chemicznym.
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I CIEPLNEGO INSTALACJI CHEMICZNEJ
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WPROWADZENIE

Obliczenia bilansu masowego i cieplnego w przemyśle chemicznym są już od wielu lat prowadzone 
z wykorzystaniem oprogramowania typu CAPE (Computer Aided Process Engineering). Do tej grupy narzędzi 
informatycznych należą m.in. takie aplikacje jak: Chemcad [1], Aspen Plus [2] czy ProSim [3]. Pakiet progra-
mów Chemcad firmy Chemstations Inc. należy do nowoczesnych programów komputerowych zwanych 
symulatorami procesów przemysłowych i znajduje zastosowanie podczas projektowania instalacji che-
micznych. Aspen to kolejny pakiet oprogramowania do symulacji procesów, szeroko stosowany obecnie 
w przemyśle. Wykorzystując projekt procesu i odpowiednio dobrane modele termodynamiczne system 
pozwala na przewidywanie wydajności procesu. Informacje te można następnie wykorzystać w sposób 
powtarzalny, np. w celu wprowadzenia zmian lub optymalizacji projektu. System ProSim jest to jedno 
z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do symulacji i optymalizacji procesu 
projektowania urządzeń i instalacji chemicznych. Pozwala m.in. na optymalizację ulepszania pracy instala-
cji, zwiększenie wydajności zakładu lub zmniejszenie uciążliwości na środowisko.

Wymienione powyżej profesjonalne programy symulacyjne są zwykle bardzo drogie i pozostają włas-
nością producenta. Ich użytkowanie jest odpłatne i możliwe po wykupieniu licencji. Oprogramowanie tego 
typu (np. Chemcad) ma budowę modułową i składa się z kilku modułów (części) zarządzanych jednym pro-
gramem sterującym. Każdy z modułów wymaga osobnej, odnawialnej (zwykle corocznie) licencji i dlatego 
system jest dostępny tylko dla instytucji posiadających spory budżet lub firm świadczących usługi projekto-
we. Programy są stale rozbudowywane i uaktualniane, aby mogły sprostać rosnącym potrzebom inżynierów 
chemików. Praca z programem wymaga przejścia szkolenia, które prowadzą wyspecjalizowane firmy lub 
stałego korzystania z obszernego podręcznika użytkownika. Inżynier w swojej pracy wykorzystuje tylko 
część z dostępnych funkcji systemu natomiast z większości zazwyczaj nie korzysta, gdyż są one nadmiaro-
we. Przykładowo, Chemcad pozwala na modelowanie około tysiąca zadań technologicznych spotykanych 
w przemyśle chemicznym. Chemik w większości wypadków jest zainteresowany tylko niektórymi z nich.

W takiej sytuacji cześć przedsiębiorstw podczas projektowania instalacji wspomaga się arkuszami kal-
kulacyjnymi lub tworzy własne, wyspecjalizowane oprogramowanie. Tak postąpiono w Instytucie Nowych 
Syntez Chemicznych w Puławach, gdzie zostało zbudowane oprogramowanie przeznaczone do obliczeń 
bilansu masowego i cieplnego instalacji chemicznej, służącej do produkcji kwasu azotowego. Program 
o nazwie BILANS, działa w Instytucie od 20 lat (pracuje w systemie MS-DOS, w trybie konwersacyjnym) 
i pozwala na wykonywanie obliczeń dla poszczególnych aparatów w sposób sekwencyjny. Z uwagi na jego 
ograniczenia w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych podjęto decyzję o konieczności stworzenia nowe-
go oprogramowania, budowanego przy wykorzystaniu niektórych modułów obliczeniowych programu 
BILANS. Oprogramowanie powstało przy współpracy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z pracowni-
kami Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, specjalizującymi się w zagadnieniach wytwarzania 
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oprogramowania implementowanego w obszarze chemia i technologia chemiczna. Współpraca ta 
zaowocowała stworzeniem dedykowanego oprogramowania, które korzysta z graficzno-numerycznych 
baz danych o procesie produkcji kwasu azotowego. Projekt rozpoczęto w roku 2016. Założono, że będzie 
to pierwszy etap, podczas którego zostanie utworzona bazowa wersja systemu. Będzie ona później roz-
budowywana w kolejnych etapach. Etap początkowy zakończono w 2017 r. Całość prac trwała około 12 
miesięcy. Opracowano aplikację pracującą w systemie Windows, służącą do wykonywania obliczeń bilansu 
masowego i cieplnego instalacji chemicznej, przeznaczonej do produkcji kwasu azotowego. Projekt był 
finansowany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych, który stał się właścicielem stworzonego oprogra-
mowania. Planowana jest kontynuacja projektu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Przed przystąpieniem do realizacji projektu poczyniono szereg następujących założeń:
1. Założono, że program będzie wyposażony w graficzny interfejs użytkownika.
2. Ustalono, że program będzie miał postać samodzielnego pliku wykonywalnego. Brak zależności od 

dodatkowych bibliotek innych niż systemowe, maszyn wirtualnych czy interpreterów ułatwi jego 
instalację na dowolnie wybranym komputerze.

3. Przyjęto, że w obszarze roboczym programu będzie umieszczony schemat instalacji chemicznej, 
zapewniający wymaganą interaktywność, tj. będzie pozwalał na wybór aparatu na schemacie przez 
użytkownika za pomocą myszki komputerowej.

4. Program będzie wyposażony w panel inspektora aparatów, co pozwoli na wprowadzanie danych wej-
ściowych dla instalacji chemicznej i aparatów oraz wyświetlanie wyników obliczeń dla zaznaczonego 
aparatu. Parametry procesowe aparatu będą wprowadzane po zaznaczeniu aparatu na schemacie 
instalacji.

5. Obliczenia parametrów procesowych aparatu będą uruchamianie pojedynczo, dla każdego aparatu 
osobno. Dane wejściowe dla zaznaczonego aparatu będą mogły być pobierane z listy parametrów 
procesowych aparatów go poprzedzających.

6. Wyniki obliczeń (także cząstkowe) będą zapisywane do pliku wynikowego. Istniejący plik wynikowy, 
zawierający obliczenia, będzie mógł być wczytywany w celu kontynuacji projektu.

7. Ponadto założono, że program będzie pozwalał na eksport wyników obliczeń do plików: CSV, XLS 
i XLSX (MS Excel) oraz na wydruk z możliwością selekcji aparatów.

8. Podjęto również decyzję, że w tworzonym programie zostaną wykorzystane procedury obliczeniowe 
pochodzące z programu BILANS.

Ponieważ poruszane w tym artykule zagadnienie przeprowadzania bilansu masowego i cieplnego jest 
powiązane z procesem produkcji kwasu azotowego, to w pierwszej kolejności należy nawiązać do metody 
przemysłowej wykorzystywanej do jego otrzymywania.

PROCES OTRZYMYWANIA KWASU AZOTOWEGO

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem otrzymywania kwasu azotowego na skalę przemysłową jest 
metoda Ostwalda [4]. Jest to proces kilkuetapowy. W pierwszym etapie następuje katalityczne utlenia-
nie amoniaku do tlenku azotu(II), które prowadzi się na siatkach wykonanych z drutu Pt lub Pt–Rh, przy 
ciśnieniu 1–13 bar i temperaturze 780–940 °C. Reakcja główna o wydajności 90–97% przebiega zgodnie 
z równaniem (1). Ponadto zachodzą jeszcze dwie reakcje uboczne, przebiegające zgodnie z równaniami 
(2) i (3).
 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (1)
 4NH3 + 4O2 → 2N2O + 6H2O (2)
 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (3)
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W drugim etapie zachodzi utlenianie tlenku azotu(II) w obecności tlenu z powietrza do tlenku azotu(IV) 
zgodnie z równaniem (4).

 2NO + O2 ↔ 2NO2 (4)

Etap trzeci to dimeryzacja tlenku azotu(IV) w temperaturze niższej od 200 °C. Reakcja ta biegnie zgodnie 
z równaniem (5).

 2NO2 ↔ N2O4 (5)

Ostatni etap tego procesu to absorpcja tlenku azotu(IV) w wodzie. Ta reakcja przebiega zgodnie z równa-
niem (6).

 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (6)

Sumaryczne równanie całego procesu można zapisać za pomocą równania (7).
 NH3 +2O2 = HNO3 + H2O (7)

Schemat instalacji chemicznej wykorzystywanej do otrzymywania kwasu azotowego pokazano na rysunku 
1. Przy niektórych symbolach aparatów umieszczono numery, które odnoszą się do podanych wcześniej 
równań reakcji chemicznych. Numery informują o tym, która z podanych reakcji zachodzi w określonym 
punkcie instalacji chemicznej. Niektóre numery występują wielokrotnie, co oznacza, że dana reakcja 
zachodzi w kilku punktach instalacji. Przykładowo numer 4 odnosi się do reakcji utleniania tlenku azotu(II) 
w obecności tlenu z powietrza do tlenku azotu(IV). Reakcja ta zachodzi w reaktorze rurowym oraz w ciągu 
wymienników ciepła, a częściowo również na półkach kolumny absorpcyjnej.

Do instalacji wprowadzany jest ciekły amoniak i powietrze technologiczne (lewa strona instalacji) oraz 
woda procesowa wykorzystywana w procesie absorpcji tlenków azotu (prawa strona instalacji). Są to 
strumienie masy. Ponadto w procesie używana jest para wodna służąca do ogrzewania wprowadzanych 
strumieni masy, a także woda chłodząca wykorzystywana do chłodzenia produktów pośrednich. Są to 
strumienie ciepła. Produktem głównym jest kwas azotowy, a produktami ubocznymi są gazy resztkowe. 
Z całego procesu produkcji kwasu azotowego odzyskiwana jest część energii w postaci ciepła przenoszo-
nego przez parę wodną (Rys. 1., lewy górny róg schematu).

Rys. 1. Schemat instalacji do otrzymywania kwasu azotowego [materiały własne INS Puławy].
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OBLICZENIA PROCESOWE DLA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ  
KWAS AZOTOWY

W obliczeniach bilansu masowego i cieplnego dla każdego z aparatów instalacji chemicznej uwzględnia się 
szereg parametrów procesowych. Część z nich to parametry zadawane dla całej instalacji, jako pożądane 
przez chemika. Są to:

• ilość zużywanego NH3 [t/dobę],
• ilość produkowanego HNO3 [t/dobę],
• sprawność utleniania NH3 do NO [%],
• sprawność absorpcji NO2 w H2O [%],
• stężenie NOx w gazach resztkowych [% mol],
• stężenie O2 w gazach resztkowych [% mol],
• stężenie H2O w gazach resztkowych [% mol],
• stężenie NH3 w mieszaninie reakcyjnej NH3―powietrze [% mol],
• stopień dotlenienia gazów resztkowych [―],
• wilgotność względna powietrza procesowego [%],
• temperatura powietrza procesowego [°C],
• ciśnienie utleniania [MPa],
• ciśnienie absorpcji [MPa],
• sprawność ogólna [%].

Ponadto w obliczeniach przeprowadzanych dla poszczególnych aparatów uwzględnia się parametry 
procesowe mediów dostarczanych przez strumienie masy i/lub ciepła oraz parametry charakterystyczne 
dla aparatów określonego typu. W zależności od węzła instalacji mogą one być danymi wejściowymi lub 
wyjściowymi. Zatem część z nich jest zadawana przez chemika przed rozpoczęciem obliczeń, a dla pozo-
stałych aparatów są one otrzymywane z obliczeń. Do tych parametrów należą:

• temperatura,
• ciśnienie,
• ciepło właściwe,
• lepkość,
• przewodnictwo cieplne,
• gęstość,
• objętość,
• masa mieszaniny,
• entalpia,
• skład mieszaniny,
• sprawność,
• objętość normalna,

Dane wyjściowe, jakie są uzyskiwane z obliczeń dla każdego strumienia masy i/lub ciepła, to:
• molowe natężenie przepływu [mol/h],
• masowe natężenie przepływu [kg/h],
• ułamek molowy [―],
• ułamek masowy [―].

W obliczeniach bilansu masowego i cieplnego dla instalacji przeznaczonej do produkcji kwasu azoto-
wego uwzględnia się następujące strumienie masy: NH3, NO, NO2, N2O4, O2, H2O, N2, N2O, CO2 i HNO3. 
Obliczone wartości składu każdego ze strumieni są przedstawiane w formie tabelarycznej, co obrazuje 
tabela 1.
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Tabela. 1. Przykład tabeli zawierającej wyniki obliczeń procesowych wykonane manualnie dla 
pojedynczego strumienia masy (strumień 301) [materiały własne INS Puławy].

Strumień
Parametry

ṅ
[mol/h]

xn
[—]

ṁ
[kg/h]

xm
[—]

1 2 3 4 5

NH3 0 0 0 0

NO 973,55 0,1003 29 212,32 0,1125

NO2 0 0 0 0

N2O4 0 0 0 0

O2 488,62 0,0503 15 635,38 0,0602

H2O 1 623,31 0,1673 29 249,71 0,1126

N2 6 608,15 0,6809 185 116,78 0,7128

N2O 11,06 0,0011 487,57 0,0019

CO2 0 0 0 0

HNO3 0 0 0 0

Wartość 0 podana w komórkach tabeli składających się na kolumny parametrów (tj. od 2 do 5), oznacza, 
że dany składnik nie występuje w wybranym strumieniu masy.

SCHEMAT INSTALACJI UŻYWANY W OBLICZENIACH

Obliczenia dotyczące bilansu masowego i cieplnego, prowadzone przez pracowników INS Puławy, oparte 
są na schemacie instalacji chemicznej, który przedstawiono na rysunku 2.  Aparaty widoczne na schema-
cie są oznaczone symbolami literowo-liczbowymi. Litery w symbolach aparatów odnoszą się do typów 
aparatów. Przykładowo wymienniki ciepła oznaczono literą E (np. E2), sprężarki literą C (np. C1), a kolumny 
literą K (np. K3). Strumienie oznaczone są symbolami liczbowymi (np. 211). Strumienie masy i/lub ciepła 
wprowadzane do instalacji oznaczono białym kołem wypełnionym czarną strzałką, a strumienie wypro-
wadzane z instalacji oznaczono czarnym kołem wypełnionym białą strzałką.

Na schemacie instalacji uwzględnione są wszelkie możliwe aparaty, które mogą występować w instalacji 
kwasu azotowego. Inżynier dokonujący obliczeń bilansu masy i ciepła dla instalacji chemicznej decyduje 
o tym, które aparaty mogą być pominięte w obliczeniach procesowych. Oznacza to, że w danej chwili 
rozpatruje on jeden z wariantów tej instalacji. W większości wypadków zmiany odnoszą się do liczby zasto-
sowanych wymienników ciepła (aparaty oznaczone literą E), sprężarek (aparaty oznaczone literą C), turbin 
(aparaty oznaczone literą T) oraz reaktorów rurowych (aparaty oznaczone literą U).

Jako strumienie wejściowe do instalacji wprowadza się: ciekły amoniak, powietrze technologiczne, wodę 
procesową, parę średniociśnieniową i wodę kotłową. Jako strumienie wylotowe z instalacji odbiera się: 
kwas azotowy, amoniak odpadowy, gazy resztkowe, parę przegrzaną i odmuliny.
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Rys. 2. Schemat instalacji chemicznej używanej w INS Puławy [materiały własne INS Puławy].
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REPREZENTACJA SCHEMATU INSTALACJI W APLIKACJI

W celu wykonania bilansu masowego i cieplnego instalacji chemicznej za pomocą komputera, oprogra-
mowanie musi posiadać informację o połączeniach pomiędzy urządzeniami składającymi się na instalację 
chemiczną. Zatem musi dysponować numeryczną postacią instalacji. Zatem schemat instalacji chemicznej 
przechowuje informację o powiązaniach pomiędzy aparatami poprzez łączące je strumienie masy i cie-
pła. Jest on reprezentowany w pamięci komputera w postaci grafu skierowanego [5], którego przykład 
pokazano na rysunku 3. Graf składa się z węzłów (reprezentowane przez niebieskie koła) i krawędzi (repre-
zentowane przez bordowe strzałki). Wszystkie węzły są umieszczone na liście węzłów. Podobnie wszystkie 
krawędzie tworzą listę krawędzi. Powiązania pomiędzy węzłami i krawędziami są odwzorowane poprzez 
referencje (odnośniki). W grafie skierowanym kolejność przeglądania węzłów określają groty krawędzi. 
Cechą charakterystyczną grafów jest występowanie cykli, chociaż w szczególnych wypadkach graf może 
być także acykliczny (staje się wtedy drzewem).

Rys. 3. Przykład grafu skierowanego [5].

W przypadku instalacji chemicznej aparaty są odzwierciedlane przez węzły grafu, natomiast strumie-
nie odzwierciedlają krawędzie grafu z podanymi kierunkami przepływu. W pamięci komputera schemat 
instalacji chemicznej jest reprezentowany przez dwie listy: aparatów i strumieni. Powiązania pomiędzy 
aparatami i strumieniami są odwzorowane poprzez referencje. Reprezentacja pojedynczego aparatu i stru-
mienia w pamięci komputera została pokazana na rysunku 4. Każdy aparat posiada dwie listy referencji: 
dla strumieni wlotowych i wylotowych. Strumień posiada referencję tylko do dwóch aparatów z którymi 
jest powiązany. Ponadto aparaty i krawędzie posiadają zbiory atrybutów, którymi są parametry procesowe. 
Zastosowano tu podejście zbliżone do podanego w [6].

a) b)

Rys. 4.  Reprezentacja pojedynczego: (a) aparatu i (b) strumienia w pamięci komputera [opracowanie 
własne INS Puławy]. 
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Schemat struktury przechowującej wszystkie dane (tj. wejściowe i wyjściowe) o instalacji chemicznej 
poddawanej obliczeniom został pokazany na rysunku 5. Obiekt reprezentujący instalację zawiera dwie 
listy: aparatów, strumieni oraz zbiór metadanych. Metadane zawierają dodatkowe informacje opisujące 
instalację. Każdy strumień posiada symbol oraz listę parametrów procesowych. Parametr przechowuje 
informację o typie, wartości i jednostce. Z kolei aparat przechowuje takie informacje jak: rodzaj, nazwa, 
symbol, listę parametrów procesowych oraz listy referencji do strumieni: wlotowych i  wylotowych. 
Każda z referencji do strumienia wiąże się z wybranymi strumieniami, które są przechowywane przez listę 
strumieni instalacji chemicznej. Referencje do strumieni są zapamiętywane na etapie budowy schematu 
instalacji, tj. wiązania określonego strumienia z wybranym aparatem. Listy parametrów procesowych 
każdego ze strumieni i aparatów przechowują wartości zarówno zadawane przez użytkownika jak i te obli-
czane przez program. Zatem opisana struktura pełni rolę pojemnika danych, który przechowuje wszelkie 
informacje o bilansie masowym i cieplnym instalacji chemicznej. Takie podejście upraszcza implementację 
związaną z: wprowadzaniem danych wejściowych, przeprowadzaniem obliczeń, wizualizacją wyników oraz 
zapisem i odczytem danych z/do pliku dyskowego.

Rys. 5. Reprezentacja schematu instalacji chemicznej w pamięci komputera [opracowanie własne 
INS Puławy].

NARZĘDZIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

Do zbudowania zaprojektowanej aplikacji komputerowej, jako środowiska programistycznego (IDE) użyto 
pakietu Delphi, początkowo w wersji XE7, potem uaktualniono do wersji 10.2. Jest to typowe narzędzie RAD 
(ang. Rapid Application Development), w którym językiem programowania jest ObjectPascal [7]. Kompilatory 
z tego pakietu tworzą pliki wykonywalne w formacie PE dla systemu Windows w wersjach 32-bit i 64-bit. 
Środowisko jest wyposażone w bibliotekę VCL (Visual Component Library) oraz RTL (Run Time Library).

Dla tego środowiska dostępna jest na rynku komercyjna biblioteka SimuSage, pozwalająca na szybkie 
przygotowanie aplikacji komputerowej dedykowanej różnorodnym symulacjom procesowym [8]. Zawiera 
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ona wiele gotowych klas jak: strumienie, wyspecjalizowane aparaty a także obiekty pomocnicze. Pozwala 
na wizualne zaprojektowanie okien programu. Niestety brak jej obiektów inspektora aparatów czy edytora 
schematu instalacji. Ponadto jej architektura utrudniałaby rozwój opracowywanej aplikacji w przyszłości 
z uwagi na różnice w podejściach do rozwiązywanego problemu.

Z tego powodu na potrzeby projektu utworzono własną bibliotekę klas nazwaną INS, która korzysta 
z klas podstawowych biblioteki VCL i jest jej rozszerzeniem. Opracowana biblioteka została wbudowana 
w aplikację nazwaną Chemical Installation Solver (CIS). Podstawowe metryki kodu źródłowego utworzonej 
aplikacji komputerowej przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe metryki kodu źródłowego utworzonej aplikacji komputerowej [opracowanie 
własne INS Puławy].

L.p. Rodzaj informacji Biblioteka INS Aplikacja CIS

1 Liczba modułów źródłowych 49 11

2 Liczba klas 85 21

3 Liczba komponentów 8 —

4 Liczba linii kodu źródłowego 12 888 10 448

5 Liczba okien (GUI) — 7

BUDOWA OPRACOWANEJ APLIKACJI

Przy opracowywaniu klas własnej biblioteki wykorzystano mechanizm zdarzeń. W głównych klasach 
projektu zastosowano wzorzec projektowy MVC (ang. Model-View-Controller) [9]. Schemat biblioteki INS, 
pokazujący zależności pomiędzy głównymi klasami biblioteki, został pokazany na rysunku 6. Klasy zostały 
oznaczone prostokątami. Prostokąt w kolorze żółtym oznacza te klasy, które nie manifestują swojej obec-
ności w GUI, natomiast prostokąt w kolorze jasnoniebieskim oznacza klasy będące częścią GUI programu. 
Linie na schemacie oznaczają:

• kolor zielony – referencje do obiektów,
• kolor czerwony – wywołania metod klas,
• kolor niebieski – zdarzenia kierowane do określonego obiektu.

Wszelkie informacje o instalacji chemicznej są przechowywane w klasie TInstallationContainer. Pełni ona 
rolę tzw. modelu, tj. struktury odpowiedzialnej za przechowywanie danych i ich udostępnianie pozostałym 
obiektom (inaczej: pojemnik danych). Do jej zadań należy zapis i odczyt danych do/z plików dyskowych. 
Dane wejściowe i wyniki obliczeń (cząstkowe lub ostateczne) przechowywane są w plikach typu XML. 
Pliki XML są ustrukturyzowanymi plikami tekstowymi. Jest to od wielu lat powszechnie stosowany sposób 
przechowywania danych przez programy. Do obsługi tych plików użyto klasy TXMLDocument pochodzącej 
z biblioteki VCL. Podczas wczytywania danych z plików XML działa ona jako parser (tj. analizator składni), 
natomiast przy zapisie działa jako generator.

Za wyświetlanie interaktywnego schematu instalacji chemicznej odpowiedzialne są dwie klasy: TInstalla-
tionEdit oraz TInstallationRenderer. Pierwsza z nich posiada wirtualne płótno, na którym jest rysowany sche-
mat instalacji. Za proces wykreślania schematu odpowiedzialna jest druga z wymienionych klas. Potrafi ona 
wykreślać schemat na wybranym płótnie, czyli może to robić nie tylko na płótnie edytora schematu, ale też 
na płótnie podglądu wydruku lub płótnie drukarki. Potrafi skalować schemat instalacji wg skali zadawanej 
przez użytkownika. Wszelkie operacje wykonywane przez użytkownika za pomocą myszy komputerowej 
w obrębie edytora schematu (TInstallationEdit) są przekształcane do postaci zdarzeń. W sytuacji, gdy do 
zdarzenia przypisana jest jakaś metoda z dowolnego obiektu nasłuchującego, zdarzenie jest generowane. 
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Edytor schematu reaguje między innymi na: wskazanie punktu (OnHighlightedPoint), zaznaczenie punktu 
(OnSelctedPoint), zaznaczenie prostokątnego obszaru (OnSelctedRect) czy konieczność odświeżenia zawar-
tości schematu (OnPaint), gdy okno było częściowo zasłonięte lub zmienił się stan jednego z aparatów 
instalacji.

Zdarzenia generowane przez edytor schematu są odbierane i przetwarzane przez kontroler instalacji 
(TInstallationController). Gdy użytkownik wskaże w obszarze schematu jakiś punkt, edytor schematu gene-
ruje zdarzenie OnSelctedPoint odbierane przez kontroler. W tym zdarzeniu przekazywane są współrzędne 
wskazanego punktu na schemacie. W reakcji na to zdarzenie kontroler wywołuje metodę Find należącą do 
pojemnika danych (TInstallationContainer) i przekazuje jej współrzędne. Jeśli w obszarze wskazanym przez 
użytkownika na schemacie znajdował się jakiś aparat, to pojemnik danych zwraca referencję do niego. 
Jest on zapamiętywany we właściwości SelectedItem kontrolera. Po otrzymaniu tej referencji kontroler 
wymusza:

• zmianę stanu aparatu wskazanego przez użytkownika na zaznaczony,
• przerysowanie schematu instalacji tak, aby wskazany aparat był oznaczony ramką,
• wyświetlenie zestawu pól edycyjnych w inspektorze aparatu (TInstallationInspector).
Użytkownik uzupełnia dane w polach edycyjnych inspektora aparatu i uruchamia obliczenia przez naciś-

nięcie stosownego przycisku w GUI programu. Służy do tego metoda Calculate w obiekcie kalkulatora (klasa 
TInstallationProcessor), który jest odpowiedzialny za wykonywanie obliczeń procesowych. Po zakończeniu 
obliczeń obiekt kalkulatora zgłasza zakończenie obliczeń poprzez zdarzenie OnCalculatedInstallation, 
rejestrowane przez kontroler danych. W tej sytuacji kontroler dokonuje zmiany stanu bieżącego aparatu na 
obliczony a następnie nakazuje przerysowanie schematu i uaktualnienie pól inspektora aparatów danymi 
uzyskanymi z obliczeń.

Rys. 6. Schemat ogólny biblioteki INS pokazujący powiązania pomiędzy głównymi klasami 
[opracowanie własne INS Puławy].
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Za wykonywanie obliczeń procesowych dla poszczególnych aparatów instalacji chemicznej, odpo-
wiedzialny jest obiekt kalkulatora, klasy TInstallationProcessor. W zależności od typu wybranego aparatu 
wywoływany jest ciąg metod (tj. funkcji wbudowanych w klasę), zwracających wyniki poszczególnych 
parametrów procesowych aparatu. Dane wejściowe do obliczeń aparatu są pobierane z list parametrów 
procesowych strumieni wejściowych powiązanych z aparatem. Wyniki obliczeń są umieszczane w listach 
parametrów procesowych strumieni wyjściowych. Stamtąd są one pobierane do wyświetlania w inspek-
torze aparatu. Dane fizykochemiczne składników strumieni są przechowywane w  osobnym module 
w tablicach.

Do przechowywania ustawień programu (sterowanie elementami GUI, jego zachowaniem) zastosowano 
plik typu INI. Obsługą ustawień programu zajmuje się klasa TApplicationSettings. W aplikacji występuje 
tylko jedna instalacja obiektu tej klasy. Odczytuje ona ustawienia z pliku INI tuż po uruchomieniu pro-
gramu. Odczytane ustawienia są przypisywane do obiektów interfejsu użytkownika oraz do wybranych 
właściwości głównych obiektów aplikacji (TInstallationContainer, TInstallationController, TInstallationEdit), 
wpływając na uruchamiany program. Zapisywanie bieżących ustawień programu odbywa się podczas jego 
zamykania. Z obiektów interfejsu użytkownika i właściwości głównych klas aplikacji pobierane są wartości 
ich wybranych właściwości, które są zapisywane do pliku INI.

TESTOWANIE TWORZONEJ APLIKACJI

Testy prowadzone były przez pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz pracow-
ników Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Twórcy oprogramowania przeprowadzali testy 
kodu źródłowego klas biblioteki INS oraz modułów aplikacji nazwanej Chemical Installation Solver (CIS). 
Testy były prowadzone z użyciem debuggera. W trakcie tych testów weryfikowano struktury, hierarchię 
i powiązania pomiędzy opracowanymi klasami.

Weryfikację wyników obliczeń zwracanych przez aplikację dokonywali pracownicy Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych. Polegała ona na wykonaniu bilansu masowego i cieplnego za pomocą opracowanego 
programu dla znanych, obliczonych wcześniej przypadków, a następnie porównywaniu wyników obliczeń 
zwróconych przez program z wynikami obliczeń wykonanych manualnie. Obliczenia prowadzono dla róż-
nych wariantów instalacji, np. bez sekcji odzyskiwania ciepła (turbiny) lub z pominięciem niektórych sekcji 
wymienników (E) i reaktorów rurowych (U). Ponadto w INS testowano stabilność aplikacji w dłuższym 
okresie czasu. W przypadku, gdy w trakcie pracy programu ujawniły się błędy, informacje zwrotne były 
przesyłane do osób zajmujących się implementacją. Autorzy programu po dokonaniu zmian w kodzie 
i przetestowaniu za pomocą debuggera, odsyłali poprawiony program do INS do dalszych testów. Frag-
ment przykładowych danych użytych do weryfikacji wyników obliczeń przez pracowników INS pokazano 
na rysunku 7.
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Rys. 7.  Przykład tabeli zawierającej wyniki obliczeń procesowych wykonane manualnie dla 
pojedynczego strumienia masy (fragment dokumentacji technicznej) [materiały własne 
INS Puławy].

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Po uruchomieniu programu w centralnej części okna użytkownik widzi schemat instalacji. Po prawej stronie 
znajduje się panel inspektora aparatów. Widoczna jest w nim karta danych ogólnych, wspólnych dla całej 
instalacji. Po uruchomieniu programu wczytywane są wartości domyślne. Żaden z aparatów na schemacie 
nie jest zaznaczony. Od tej chwili użytkownik może wybrać aparat i uruchomić dla niego obliczenia. Dane 
wejściowe do obliczeń są podawane po uprzednim wskazaniu aparatu na interaktywnym schemacie 
i wpisanie parametrów procesowych w panelu inspektora aparatów. Obliczenia są wykonywane w trybie 
pracy krokowej. Aparaty należy wybierać w określonej kolejności. Symbole aparatów oznaczone kolorem 
zielonym informują, że dany aparat został poddany obliczeniom. Symbol aparatu oznaczony kolorem 
pomarańczowym z bordową obwódką to aparat aktualnie wybrany przez użytkownika, lecz jeszcze nie-
poddany obliczeniom. Na rysunku 8 pokazano widok programu w chwili, gdy wykonano obliczenia dla 
niektórych aparatów a ponadto jeden z nich jest zaznaczony, lecz jeszcze niepoddany obliczeniom (aparat 
Mx1). W panelu inspektora aparatów widoczne są dwie karty: danych ogólnych oraz danych wejściowych 
wybranego aparatu. Dane wejściowe użytkownik może wprowadzić manualnie do pól edycyjnych lub 
może pobrać je z wybranych strumieni. Służą do tego celu listy rozwijane, widocznej poniżej przycisku 
uruchamiającego obliczenia. Po dokonaniu zmian w polach edycyjnych, użytkownik może uruchomić 
obliczenia dla wybranego aparatu, naciskając przycisk Oblicz. W sytuacji, gdy wybrany aparat nie może 
być poddany obliczeniom procesowym, program wyświetla komunikat informujący użytkownika o braku 
danych do przeprowadzenia obliczeń.
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Rys. 8.  Widok aplikacji po uruchomieniu na etapie wyboru aparatu [opracowanie własne 
INS Puławy].

Rys. 9.  Widok aplikacji w trakcie pracy – widoczne wyniki obliczeń [opracowanie własne 
INS Puławy].
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Po wykonaniu obliczeń dla wybranego aparatu (tu: Mx1), w panelu inspektora aparatów pojawiają się 
kolejne karty, w których wyświetlane są obliczone wartości parametrów procesowych strumieni przypi-
sanych do danego aparatu (tu: 103, 211, 300). Pokazano to na rysunku 9. Górna część karty zawiera tabelę 
parametrów procesowych strumienia, natomiast dolna zawiera dane procesowe odnoszące się do jego 
składników. Wartość oznaczona jako 0 oznacza, że określony składnik nie występuje w strumieniu. Wyniki 
obliczeń mogą być zapisane do pliku dyskowego. Obliczenia mogą być później kontynuowane – program 
umożliwia wczytanie danych z pliku wynikowego. 

Wyniki obliczeń można także wydrukować lub wyeksportować do plików programu MS Excel. Przed 
wydrukiem lub eksportem użytkownik może wybrać aparaty, dla których wyniki obliczeń będą wydruko-
wane lub wyeksportowane. Służy do tego okno dialogowe wyboru arkuszy (rysunek 10). Zawiera okno listę 
aparatów, dla których wykonano obliczenia. Użytkownik zaznacza te aparaty, dla których wyniki obliczeń 
powinny być wydrukowane lub wyeksportowane. Przed wydrukiem użytkownik może podglądnąć zawar-
tość wydruku. Pokazano to na rysunku 11.

Rys. 10.  Okno dialogowe pozwalające na wybór aparatów, których wyniki obliczeń procesowych 
zostaną wydrukowane lub wyeksportowane do plików XSL lub XSLX [opracowanie własne 
INS Puławy].

Wyniki obliczeń dla pojedynczego aparatu są drukowane na jednej stronie A4. W przypadku eksportu 
do pliku programu MS Excel, wyniki obliczeń dla pojedynczego aparatu są umieszczane w jednym arku-
szu. Każdy arkusz posiada nazwę taką jak symbol aparatu. Skoroszyt zawiera tyle arkuszy, ile aparatów 
uwzględniono podczas eksportu.

PLANOWANA ROZBUDOWA OPRACOWANEJ APLIKACJI

Planuje się dalszy rozwój stworzonego oprogramowania. W kolejnym etapie do aplikacji zostaną wprowa-
dzone nowe funkcjonalności:

1. Wyposażenie programu w graficzną bazę symboli aparatów, widoczną w programie w postaci 
przybornika.

2. Możliwość tworzenia w pełni interaktywnego schematu instalacji chemicznej, pozwalającego na 
dodawanie, usuwanie i przenoszenie aparatów na schemacie instalacji.

3.  Dalszym usprawnieniem poprawiającym ergonomię programu będzie przebudowanie panelu inspek-
tora aparatów.

4. W celu uniezależnienia obliczeń w programie od niektórych danych wprowadzanych przez użytkow-
nika, zostanie zbudowana baza danych zawierającą tablice fizykochemiczne związków chemicznych 
używanych w obliczeniach, z możliwością rozbudowy bazy przez użytkownika.
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Rys. 11. Widok aplikacji w trakcie pracy – widoczny podgląd wydruku wykonanych obliczeń 
procesowych [opracowanie własne INS Puławy].

W późniejszych etapach, planuje się wprowadzenie automatycznego trybu obliczeń. Taki sposób pracy 
znacząco przyspieszy obliczenia bilansu masowego i cieplnego, co pozwoli użytkownikowi na znaczne 
zaoszczędzenie czasu. Wymaga on jednak znacznej rozbudowy klasy kalkulatora (TInstallationProcessor), 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie obliczeń. Implementacja automatycznego trybu obliczeń wymaga:

• weryfikacji grafu instalacji chemicznej, w której analizowana będzie poprawność połączeń na sche-
macie instalacji,

• sprawdzanie dostępności parametrów procesowych w strumieniach łączących poszczególne aparaty 
w instalacji,

• wykrywanie zakleszczeń, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie obliczeń dla poszczególnych 
aparatów.

Ostatnim z usprawnień opracowanego programu powinno być przeniesienie rzadziej używanych modu-
łów programu do plików DLL. Zmniejszy to zużycie pamięci RAM w trakcie pracy programu.

Wprowadzenie wymienionych usprawnień do utworzonej aplikacji uczyni ją bardzie uniwersalną. Moż-
liwe stałoby się wtedy przeprowadzanie bilansu masowego i cieplnego dla innych instalacji pracujących na 
podobnych zasadach, lecz dla różnych substratów i produktów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym etapie prac nad oprogramowaniem przeznaczonym do przeprowadzania bilansu masowego 
i cieplnego instalacji chemicznej autorom udało się zrealizować wszystkie założenia projektu. Powstała 
aplikacja komputerowa pracująca w systemie Windows w wersjach zarówno 32 jak i 64 bit. Stworzone 
oprogramowanie zostało poddane testom. Aplikacja posiada interfejs użytkownika typowy dla progra-
mów okienkowych. Centralny obszar okna programu zajmuje interaktywny schemat instalacji chemicznej. 
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Prawą część okna zajmuje panel inspektora aparatów, pozwalający zarówno zadawać dane wejściowe 
jak i wyświetlać wyniki obliczeń. Użytkownik wybiera aparat do obliczeń, zaznaczając go na schemacie, 
co skutkuje zmianami w panelu inspektora aparatów. Obliczenia są prowadzone w trybie pracy kroko-
wej. Wyniki obliczeń mogą być zapisywane do plików wynikowych na dysk. Każdorazowe zakończenie 
pracy z programem jest poprzedzone pytaniem o wykonanie operacji zapisu wyników, co zabezpiecza 
użytkownika przed utraceniem wyników pracy nad projektem. Ponadto wyniki można wydrukować lub 
eksportować do plików programu MS Excel.
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